COMPETITIE VOORWAARDEN 2018
ENKELSPAN COMPETITIE:
ALGEMENE COMPETITIEVOORWAARDEN:
 Per deelnemend paard is men verplicht voor aanvang van de 1e wedstrijd €50,- te betalen.
 De deelnemende paarden dienen minimaal 4 jaar oud te zijn en niet ouder dan 6 jaar.
 De deelnemende paarden mogen nog geen winstpunten hebben behaald in de rubriek
eenspannen m.u.v. de Nationale Tuigpaardendag 2017, promotierubrieken en
nieuwelingen rubriek welke zijn verreden na 1 oktober 2017.
 Geregistreerde Stamboekhengsten moeten aan de Nationale competitie deelnemen.
 Indien een combinatie niet aan de start kan verschijnen en er is een vervangende rijd(st)er
dan besluit het VTN bestuur of dit toegestaan is.
Per deelgenomen wedstrijd ontvangt een combinatie voor de:
1e plaats
10 punten
2e plaats
9 punten
Er wordt gekeken naar het verplichte aantal te rijden
3e plaats
8 punten
wedstrijden. Bij iedere deelnemer worden de hoogste
4e plaats
7 punten
resultaten geteld over deze wedstrijden.
e
5 plaats
6 punten
e
6 plaats
5 punten
Bij een gelijke stand zal de finale doorslaggevend zijn voor
7e plaats
4 punten
e
8 plaats
3 punten
de einduitslag.
9e plaats
2 punten
10e plaats
1 punt
NATIONAAL
 Op 7 wedstrijden, inclusief finale, wordt een competitierubriek verreden.
 De beste 4 resultaten per combinatie zullen worden geteld. Om in aanmerking te komen in
de einduitslag zal men de finale mee moeten rijden.
 Om mee te doen aan de finale moet men minimaal 3 wedstrijden gereden hebben.
 Aan deze competitie dienen minimaal 5 combinaties deel te nemen.
De competitie Nationaal zal worden verreden tijdens: CH de Wijk, CH Dokkum, CH
Zuidenveld Dalen, CH Houten, CH Norg, CH Buitenpost en CH Rijs (FINALE)
REGIONAAL NOORD:
 Op 7 wedstrijden, inclusief finale, wordt een competitierubriek verreden.
 De beste 5 resultaten per combinatie zullen worden geteld. Om in aanmerking te komen in
de einduitslag zal men de finale mee moeten rijden.
 Om mee te doen aan de finale moet men minimaal 3 wedstrijden gereden hebben.
 Aan deze competitie dienen minimaal 5 combinaties deel te nemen.
De competitie Regionaal Noord zal worden verreden tijdens: CH Grootegast, CH Roden,
CH Wijnjewoude, CH Exloo, CH Grolloo, CH Tolbert, CH Garijp, CH Uithuizen (FINALE)

REGIONAAL MIDDEN/WEST/ZUID:
Allereerst dient er gekozen te worden tussen:
 Een competitie in het midden van het land
 Een competitie in het zuiden en westen van het land.
COMPETITIE MIDDEN:
 Op 7 wedstrijden, inclusief finale, wordt een competitierubriek verreden.
 De beste 4 resultaten zullen worden geteld. Om in aanmerking te komen in de einduitslag
zal men de finale mee moeten rijden.
 Men moet minimaal 3 wedstrijden gereden hebben om mee te doen aan de finale.
 Aan deze competitie dienen minimaal 5 combinaties deel te nemen.
De competitie in het midden van het land zal worden verreden tijdens: CH DAP Utrecht, CH
Rouveen, CH Nieuwleusen, CK Hulshorst, Fokdag Terschuur, CH Hellendoorn en CH
Oldebroek (FINALE)
COMPETITIE ZUID/WEST:
 Op 10 wedstrijden, inclusief finale, wordt een competitierubriek verreden.
 De beste 5 resultaten zullen worden geteld. Om in aanmerking te komen in de einduitslag
zal men de finale mee moeten rijden.
 Men moet minimaal 3 wedstrijden gereden hebben om mee te doen aan de finale.
 Aan deze competitie dienen minimaal 5 combinaties deel te nemen.
De competitie in het zuiden en westen van het land zal worden verreden tijdens: CH Bergen op
Zoom, CH DAP Utrecht, CH Haps, CH Valkenburg, CH Asperen, CK Houten, CH Vlijmen,
CK de Mortel, CH Santpoort en CH Opmeer (FINALE)

TWEESPAN COMPETITIE:
ALGEMENE COMPETITIEVOORWAARDEN:
 De deelnemende paarden mogen gezamenlijk niet meer dan 50 winstpunten hebben
behaald in de tweespanrubriek. Dit wordt bekeken per 1 januari 2018.
 Indien een combinatie niet aan de start kan verschijnen en er is een vervangende rijd(st)er
dan besluit het VTN bestuur of dit toegestaan is.
Per deelgenomen wedstrijd ontvangt een combinatie voor de:
1e plaats
10 punten
2e plaats
9 punten
Er wordt gekeken naar het verplichte aantal te rijden
3e plaats
8 punten
wedstrijden. Bij iedere deelnemer worden de hoogste
e
4 plaats
7 punten
resultaten geteld over deze wedstrijden.
e
5 plaats
6 punten
6e plaats
5 punten
e
Bij een gelijke stand zal de finale doorslaggevend zijn voor
7 plaats
4 punten
e
8 plaats
3 punten
de einduitslag.
9e plaats
2 punten
10e plaats
1 punt

COMPETITIE TWEESPANNEN: (Nationaal)
 Op … wedstrijden, inclusief finale, wordt een tweespannen competitierubriek
verreden.
 De beste … resultaten zullen worden geteld. Om in aanmerking te komen voor de
einduitslag zal men de finale mee moeten rijden.
De tweespan competitie zal worden verreden tijdens: …

MEERSPANNEN COMPETITIE:
ALGEMENE COMPETITIEVOORWAARDEN:
 Gerechtigd tot deelname zijn paarden met zowel een nationale als een regionale startpas.
 Indien een combinatie niet aan de start kan verschijnen en er is een vervangende rijd(st)er
dan besluit het VTN bestuur of dit toegestaan is.
Per deelgenomen wedstrijd ontvangt een combinatie voor de:
1e plaats
10 punten
2e plaats
9 punten
3e plaats
8 punten
4e plaats
7 punten
e
5 plaats
6 punten
6e plaats
5 punten
7e plaats
4 punten
e
8 plaats
3 punten
9e plaats
2 punten
10e plaats
1 punt
MEERSPANNEN COMPETITIE:
 Op 6 wedstrijden, inclusief finale wordt een meerspannenrubriek verreden.
 Per wedstrijd is er vastgesteld met welke aanspanning er verreden dient te worden.
 In de finale wordt er gereden voor een speciaal rijtuig.
De meerspannen competitie zal worden verreden tijdens: CH De Wijk (klavertje 3), CH
Dokkum (tandem), CH Norg (vierspan), CH Opmeer (tandem), CH Groningen (randem),
CH Drogeham (FINALE klavertje 3)

