Selectiewedstrijd voor de Harry’s Horse zitcompetitie
en uitwisselingswedstrijd
Wanneer: zondag 4 september
Voor wie:
•
•
•
•

Categorie 1: 10 t/m 12 jaar, in het bezit van het F4 diploma
Categorie 2: 13 t/m 17 jaar, niet in het bezit van het F8 diploma
Categorie 3: 13 t/m 17 jaar, in het bezit van het F8 diploma
Categorie 4: 18 jaar en ouder, alle niveaus

Prijs:
Pension/leaseruiters €12,Manegeruiters €13,De peildatum voor leeftijd, niveau en actieve startpas (startgerechtigdheid) is 1
oktober 2022.
Tijdens deze selectiewedstrijd worden per categorie de 3 beste ruiters (dus
totaal 12 ruiters) geselecteerd. Deze ruiters mogen meedoen aan de regiofinale
van de landelijke Harry’s Hors zitcompetitie en de uitwisselingswedstrijd met
de Goudse Manege. Op de selectie dag worden de zitproeven gereden, deze
zullen ook in de lessen geoefend worden.
Deze dag gaat er geen ruiter met lege handen naar huis. Dit wordt verzorgd
door Westrienen uit Est, hier is alles te verkrijgen voor paard en ruiter en nog
veel meer!!

Tijdens de Zitcompetitie worden proeven gereden die zijn ontwikkeld voor deze
competitie. Dit gebeurt tijdens de regiofinale op een andere manege. Je rijdt
dan met circa 4 ruiters tegelijk een proef op paarden van de organiserende
manege. De FNRS juryleden letten op de houding en zit van de ruiter en zij
geven hiervoor een cijfer van 1 tot en met 10. Deze cijfers worden gegeven aan
de hand van de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•

Onafhankelijke zit van de ruiter
Balans van de ruiter
Houding van de ruiter
Beenligging en de juistheid van de beenhulpen
Handhouding en de juistheid van de teugelhulpen
Het ontspannen meegaan met de bewegingen van het paard
Algemene indruk

De uitwisselingswedstrijd is een competitie tussen manege Ravenswaaij en de
Goudse Manege en is verdeeld over 2 zondagen. Tijdens deze competitie rijd je
1 dag in Ravenswaaij en 1 dag in Gouda. Je rijdt dan een F proef op je eigen
niveau waar je gebleven bent in je ruiterpaspoort. De manege die over deze
twee dagen de meeste punten bij elkaar rijdt krijgt de wisselbeker. Tevens zijn
er prijzen voor de winnende ruiters.

4 september

Selectiewedstrijd op Manege Ravenswaaij

2 oktober

Regiofinale Zitcompetitie op Manege De Eenhoorn in
Blokker

9 oktober

Uitwisselingswedstrijd op Manege Ravenswaaij in
Ravenswaaij

23 oktober

Uitwisselingswedstrijd op de Goudse Manege in Gouda

