zaterdag 4 november en zondag 5 november 2017

SGW REKKEN

Het bestuur van de Molenruiters, leden en vrijwilligers zijn al maanden druk bezig met
de voorbereiding om van de derde editie een succes te maken.
Grondeigenaren hebben wederom hun medewerking gegeven, daarvoor zijn wij hen heel
erkentelijk.
Dit jaar zijn we er in geslaagd een waterbak aan de cross toe te voegen, voor de
deelnemers een extra uitdaging en voor het publiek mooi spektakel.

Het hoofdterrein is verplaatst, maar blijft aan de Nieuwenkampsweg, daardoor kan dit
jaar de dressuur en het springen op gras worden verreden.

REKKEN

EIBERGEN

SGW

De bouw van de cross en het springparcours staat onderleiding van Harm Rexwinkel.
De eerste nieuwe prefab-hindernissen zijn al gebouwd.

Informatie die van belang is als je wilt deelnemen

Klasse B
Zaterdag 4 november 2017.
De klasse B bestaat uit een springparcours, aansluitend de veterinaire keuring, dan het cross parcours en
tot slot de laatste veterinaire keuring. Er wordt geen dressuurproef verreden.

Klasse L
Zaterdag 4 november 2017
De klasse L, zie klasse B en vooraf een dressuurproef.

Oefencross
Zondag 5 november 2017
Naast de officiële wedstrijd organiseert de Molenruiters een oefencross. Deze oefencross is een mooie
opstap naar het rijden van een officiële cross, of als extra training voor jezelf of het paard/pony en
natuurlijk enorm leuk om te doen. Vooraf aan de cross is er een springparcours.
Hoogte cross vanaf 60 cm

Reglementen
Op alle klassen is het KNHS Eventing Reglement van toepassing, evenals het Algemeen Wedstrijd
Reglement.

Secretariaat
Op de wedstrijddag meld je je als deelnemer eerst aan op het secretariaat. Hier krijg je je rugnummer,
eventuele wijzigingen worden doorgenomen.

Verplichte uitrusting
Tenue
Tijdens de cross draagt men het zogeheten crosstenue. Je bent verplicht om een bodyprotector en
veiligheidscap (helm) te dragen.

Beenbescherming
Veel ruiters gebruiken speciale crossbeschermers voor de benen van hun paard of pony.
Wanneer je pijpkousen gebruikt in de cross, plak ze dan een keer extra af met breed tape, zodat ze zeker
niet losgaan.
Bandages zijn geen geschikte beenbeschermers in de cross. Deze kunnen losraken en dan onstaan er
gevaarlijke situaties.

Rugnummer
Tijdens alle onderdelen van de SGW moet je een rugnummer dragen. Deze dien je in een rugnummerdrager te dragen.

Inschrijven

Klassen B en L inschrijven via Mijn KNHS tot 22-10-2017,
bijschrijvingen t/m 3-11-2017 13.00 uur.
Oefencross via sgwrekken@gmail.com kosten €17,50 per start.

Veterinaire keuring
Voor en na de cross MOET je je paard of pony laten keuren door de aanwezige dierenarts. Hiervoor ben je
zelf verantwoordelijk! Als je uit de cross komt, dan moet je binnen 10 minuten na de finish bij de
dierenarts zijn. Als alles goed is, gebeurt er niets. Als je paard of pony nog niet helemaal op krachten is
gekomen, volgt er 10 minuten later weer een herkeuring.
Niet verschijnen bij de dierenarts of afkeuring door de dierenarts betekent UITSLUITING!

Puntensysteem
In iedere discipline kunnen strafpunten behaald worden, welke bij elkaar opgeteld leiden tot
de eindscore. Diegene met het minste aantal strafpunten, wint de klasse. Zie KNHS.

Publicatie
Ca 1 uur na afloop van de rubriek worden alle punten berekend en komt de voorlopige
uitslag op het publicatiebord te hangen.
Als je het niet eens bent met de uitslag heb je de mogelijkheid om te protesteren, daarna
komt de officiële uitslag en worden de prijzen uitgereikt.
Wanneer je bij het springen meer dan 24 strafpunten hebt (tijdfouten NIET meegerekend),
wordt je gediskwalificeerd en mag je niet gaan crossen.

Onderlinge wedstrijd
Op zondag 5 november zal de onderlinge SGW voor de leden van de Molenruiters en de
Berkelruiters worden verreden. Deze wedstrijd bestaat uit dressuur, springen en cross. Je
kunt je opgeven bij Sasja Swart en Carolien Kroekenstoel. Je kunt maar op een van de 2
dagen starten, dus je moet kiezen!

Informatie voor bezoekers
Een eventingwedstrijd als SGW REKKEN is
ook voor bezoekers bij uitstek geschikt voor
een prachtige dag paardensport in de frisse
lucht.
Het is werkelijk genieten in de prachtige
natuur in het grensgebied met Duitsland.
Tegelijkertijd zijn er regels die de veiligheid
van de toeschouwers en deelnemers
moeten waarborgen.

Veiligheid
De huisregels voor veiligheid zijn zowel voor uzelf als voor anderen.
Over het cross country parcours wordt hard gegaloppeerd. Veel oversteekplaatsen zijn
onoverzichtelijk. Daarom zijn die beveiligd door medewerkers, die herkenbaar zijn aan een
geel/oranje hesje
U dient voor uw eigen veiligheid hun aanwijzingen te allen tijde en onmiddellijk op te volgen.
Houd vooral kinderen in de gaten en dicht bij u.

Honden zijn niet toegestaan.

De toegang tot de SGW is

gratis.

Zonder vrijwilligers geen evenement

Een SGW wedstrijd vraag veel inzet van vrijwilligers om het evenement veilig en sportief te laten
verlopen. Lijkt het je leuk om te komen helpen? We hebben veel verschillende klussen te doen en vinden
voor iedereen een passende taak.
–Verkeersregelaars: Voor zaterdag en zondag zoeken we een klein aantal officiële verkeersregelaars in
bezit van het diploma.
–Parkeerwachten: hulp bij het toewijzen van passende parkeerplekken en dat is een verantwoordelijke
en belangrijke taak zodat iedereen zijn paard veilig kan uitladen en het terrein ook weer kan verlaten aan
het eind van de dag.
–Hindernis controleurs: bijhouden welke combinatie, wanneer, en op welke manier, de hindernis
passeert. De afzet en landing onderhouden, publiek waarschuwen.
–Cateraars: om alle vrijwilligers van voldoende eten en drinken te voorzien.
–Hindernisbouwers: om vooraf te helpen de hindernissen te bouwen en op de dag zelf technische handen spandiensten te verlenen.
–Medewerkers secretariaat en rekenkamer
Je kunt je opgeven bij Marjan Wolterink

Sponsoring

De volgende sponsoren maken SGW REKKEN 2017 mogelijk, daarvoor onze hartelijke
dank.
Namen/logo’s sponsoren.

Voorbeeld!!!

