Reglement Selectie Bixie Wedstrijden kring de Baronie.
1. Kinderen mogen vanaf de dag dat zij 6 (rijden) of 7 (mennen) jaar worden t/m het
jaar waarin ze 13 jaar worden deelnemen aan Bixiewedstrijden. Voor kinderen vanaf
14 jaar bestaat de mogelijkheid om (schriftelijk) dispensatie aan te vragen bij de
KNHS om deel te kunnen nemen aan de BixieRubrieken.
2. De kinderen zijn lid van een vereniging die bij de KNHS is aangesloten of zijn
individueel lid van de KNHS.
3. De kinderen hebben evt een start‐stempelkaart. De Bixiestart‐stempelkaart staat
alleen op naam van het kind. Dat betekent dat het kind met een willekeurige pony
mag starten. De Bixie start/stempelkaart is gratis aan te vragen bij de KNHS.
4. De pony heeft een geldig paardenpaspoort waarin een transpondernummer en de
juiste inentingsgegevens zijn opgenomen. Een meetbriefje is niet nodig.
5. Je mag meedoen aan Bixie Rubrieken als je nog geen officiële wedstrijden hebt
gereden.
6. Heb je al wel officiële KNHS‐wedstrijden gereden dan mag je aan Bixie Rubrieken
meedoen in alle disciplines waarbij je gestart bent in de klasse B tot 5 winstpunten.
Dit betekent dus dat als je 5 winstpunten hebt in de klasse B, je niet meer mag
meedingen voor de klasseringen, je mag nog wel starten waarbij je dan een attentie
krijgt van deelname.
7. je mag zelfs op dezelfde wedstrijd meedoen aan een rubriek in de klasse B en aan
een Bixie Rubriek. Aan het Bixie mennen mag alleen deelgenomen worden met een
enkelspan en alleen met een pony.
8. Er zijn 4 selectie Bixie‐wedstrijden
9. 3 selectie Bixie‐wedstrijden tellen mee. Bij deelname aan 4 Bixie Selectie Wedstrijden
vervalt degene met de minste punten.
10. Werken met een punten systeem; beginnend met 5 t/m 10
11. Kringleden hebben voorrang op niet kringleden.
12. Niet kringleden mogen wel meedoen, maar dingen niet mee naar het
kampioenschap.
13. Maximaal 50 deelnemers op een dag; evt de klasse B1 een aparte dag (daar vaak de
meeste aanmeldingen voor zijn)
14. Inschrijving geschied via de mail van organiserende vereniging, niet via de KNHS‐site
15. Bixie‐Selectie Wedstrijd vermelden op Startlijsten.nl (vraagprogramma aanvragen, dit
geldt voor de organiserende vereniging).
16. Maximaal te vragen bedrag per combinatie is 5,00 euro per onderdeel.
17. Kring de Baronie betaald de jurykosten en de kampioensprijzen en evt. bakhuur.
18. Uitslagen van de gereden proeven dienen binnen 2 dagen na wedstrijd binnen te zijn
bij de Jeugd Ruiter Begeleiding; e‐mail: jrbkringdebaronie@gmail.com
19. JRB houdt de puntentelling bij.
20. De klasse waarin je start dingt mee voor de kampioenschap, je kan niet tussentijds
overstappen.
21. Er zijn 3 klasse: AA, A en de B1
22. Inschrijving sluit 2 weken voor aanvang wedstrijddatum.
23. Er mogen geen sporen, martingaal of andere hulpmiddelen voor de pony gebruikt
worden.

24. Je bent geen wedstrijdkleding verplicht, wat wel verplicht is is een cap die voldoet
aan de veiligheidseisen en bij het springen een bodyprotector.
25. Voor meer informatie kan u terecht op de site van de KNHS of via de JRB kring de
baronie (jrbkringdebaronie@gmail.com)
26. Voor eerst komende Bixie Selectie Wedstrijden zijn de proefnummers aangepast zie
schema hieronder:

Dressuur klasse

Oktober 2016

AA
A
B1

proef 2
Proef 4
Proef 6

December 2016
+ februari 2017
Proef 1
Proef 3
Proef 5

