VRAAGPROGRAMMA

Jumping Amsterdam 2018
Amsterdam (NED)
Algemene informatie
wedstrijdnummer:
type evenement:
datum
locatie:

Organisatie
naam:
adres:

directeur
wedstrijdleider
secretariaat
dressuur

Cat. 1
25 januari – 28 januari 2018
RAI Amsterdam
Amsterdam

Jumping Amsterdam BV
P.O. Box 77655
1070 LG Amsterdam
tel. 020-5491605
email: irene@jumpingamsterdam.nl
website: www.jumpingamsterdam.nl
Annemarike van Putten-Bunschoten
Irene Verheul
Maartje Lanooy
Hilde Homan

Officials
juryleden volgens
Mrs. Mariëtte Sanders-van Gansewinkel

afgevaardigde KNHS (2018) volgt

Technische condities
hoofd piste

70 x 35m zand

Uitnodigingen, inschrijvingen en kwalificaties
Deelname aan Jumping Amsterdam in klasse Lichte tour is uitsluitend mogelijk door
kwalificatie in één van de zes voorselecties dan wel door persoonlijke uitnodiging. De
winnaars van de selectiewedstrijden plaatsen zich voor Jumping Amsterdam.
De zes voorselecties zullen plaatsvinden bij:
1 oktober
Hippisch Centrum NOP
15 oktober
Rijvereniging Liempde
19 november
Van der Vorm officemanagement en organisatie
1 december
Voornruiters Utrecht
27 december
R.V. Bathmen
29 december
Ruitersportcentrum de Kroo

Emmeloord
Liempde
Delft
Utrecht
Bathmen
Nieuw en Sint Joosland

Men kan zich slechts éénmaal selecteren en slechts met één paard deelnemen. Wint een
ruiter nogmaals dan komt de volgende combinatie van de uitslag in aanmerking voor
deelname aan de finale tijdens Jumping Amsterdam
Rubrieken:
Donderdagavond 25 januari 2018: Prix St George
Zaterdagochtend 27 januari 2018: Finale: Kür Intermediaire I; open voor de zes best
geplaatste combinatie van de Prix St. George op 25 januari 2018.

Geselecteerde combinaties dienen hun inschrijfformulier te sturen naar
irene@jumpingamsterdam.nl
inschrijfgeld Lichte tour:
€ 20,inschrijfgeld Kür:
€ 20,Voor aanvang van de rubriek te betalen op het secretariaat van Jumping Amsterdam.

Indien het inschrijfgeld niet tijdig is voldaan kan er niet gestart worden.
Deelnemers die reglementair of niet-reglementair afwezig zijn, en die niet zijn afgemeld
vóór 12 januari 2018, zijn het inschrijfgeld verschuldigd.

Prijzengeld:
Prix St.George:
Kur Inter I
:

€ 500,-, € 400,-, € 300,-, € 200,-, € 100,-, € 50,-,
€ 1.000,-, € 750,-, € 500,-, € 400,-, € 300,-, € 200,-,

Sluitingsdatum
Uiterste inschrijfdatum is 10 januari 2018

Aangeboden faciliteiten
deelnemers
Deelnemers en grooms zijn aanwezig op eigen kosten.
paarden
Voor deelnemers aan de basisrubrieken zijn

geen stallen beschikbaar.

entree
Entreebewijzen worden afgegeven aan deelnemers en hun groom (één groom per
deelnemer). Eigenaren van deelnemende paarden ontvangen een gratis entreebewijs (één
eigenaar per paard).

Diversen
veterinair, arts en hoefsmid
Een veterinair, arts en hoefsmid zijn tijdens het gehele evenement aanwezig. Gemaakte
kosten zijn voor rekening van de deelnemers.
aansprakelijkheid en verzekering
Deelnemers zijn verplicht om het inschrijfformulier van de organisatie in te vullen waarin zij
verklaren dat de organisator, Jumping Amsterdam BV, de Stichting Jumping Amsterdam,
RAI Amsterdam, en medewerkers en/of officials die werken voor of in opdracht van één
van deze organisaties, voor, tijdens of na het plaatsvinden van Jumping Amsterdam, op
geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade aan ondermeer personen, paarden of
zaken die ter zake van deelname aan Jumping Amsterdam door of in opdracht van
deelnemers op het terrein van de RAI Amsterdam zijn gebracht. Tevens vrijwaren
deelnemers de organisator, Jumping Amsterdam BV, de Stichting Jumping Amsterdam, de
RAI Amsterdam en medewerkers en/of officials die werken voor of in opdracht van één van
deze organisaties, voor aanspraken van derden, waaronder die van eigena(a)r(en) van zijn
/ haar paarden. Deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de wedstrijden tijdens
Jumping Amsterdam en zijn voor eigen risico aanwezig op het terrein van de RAI
Amsterdam. Voorzover deelnemers risico met betrekking tot deelname aan en
aanwezigheid bij Jumping Amsterdam wensen af te dekken dragen zij zelf zorg voor
verzekering daarvan.

reglementen
Er zal worden gereden onder de reglementen van de KNHS volgens genoemde algemene
bepalingen. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige startkaart en een door
de dierenarts afgegeven paspoort inclusief vaccinaties. Men dient rekening te houden met
de mogelijkheid van controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en/of medicijnen.

