
Reglement  
 

Horsefood Eventing Talent 2021 

 
 

 De wedstrijden worden verreden volgens de reglementen en richtlijnen voor de 
samengestelde wedstrijden, verreden onder auspiciën van de KNHS. 

 Een disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met 
het Algemeen Wedstrijdreglement. 

 In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisatie. Kijk voor 
het reglement op www.knhs.nl. 

 De organisatie, noch ieder andere betrokkene bij de wedstrijd kan op enigerlei wijze 
aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld omtrent schade in welke vorm 
dan ook aan personen, paarden en/of materialen. Zowel deelnemers als bezoekers 
nemen deel en/of zijn aanwezig op eigen risico. 

 Voor deelnemers is een W.A.-verzekering verplicht. 
 Deelnemers moeten beschikken over CROSS ERVARING, het is geen les. 
 Het dragen van een veiligheidscap, rijlaarzen of jodphurlaarzen met gladleren chaps 

en bodyprotector is verplicht. Uniform is vrij. Gebruik goede beenbescherming, min. 
peeskappen, voor paard/ pony is verplicht. 

 Inschrijfgeld bedraagt €17,50,- en dient vooraf overgemaakt te worden.  

V. Colijn. NL58 RABO 0122347730  o.v.v. Naam ruiter + paard/ pony.  

 Inschrijfgeld is na sluitingsdatum ten alle tijden verschuldigd. 
 De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van een diergeneeskundige hulp op 

oproepbasis. Bij gebruikmaking van de diensten zijn de daaraan verbonden kosten 
voor rekening van de betrokken deelnemer.  

 De uitslagberekening wordt bepaald aan de hand van de beoordelings- formulieren 
tijdens de 2e ronde. De combinatie met de meeste punten is de winnaar. 

 Met inschrijving voor en deelname aan het evenement accepteert de 

deelnemer/eigenaar de aanwezigheid van camera-apparatuur langs de rijbaan en het 

maken van beeld- en/of geluidsopnamen. De organiserende vereniging heeft het 

volledige recht op gebruik van de betreffende beelden/opnamen van de deelnemers 

en deelnemende paarden. 

 Om de gezondheid van ons allen te kunnen waarborgen, houden we ons zich als 

organisatie aan de maatregelen welke opgesteld zijn door het RIVM en de 

Nederlandse overheid. Iedereen dient 1,5 meter afstand van elkaar te houden en bij 

gezondheidsklachten thuis te blijven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knhs.nl/

