Topsport Trainings Driedaagse 13-05-2020

Bekijk de webversie

Topsport Trainings Driedaagse
Van 18 t/m 20 juni wordt op Landgoed Maarsbergen een Topsport Trainings Driedaagse voor
eventingruiters (TTD) gehouden. De training heeft als doel de Nederlandse eventingruiters
startklaar te maken/houden voor de start van het eventingseizoen.
De TTD is geschikt voor:
de bondscoaches van de pony-ruiters, junioren, young riders en senioren als een
trainingsmoment;
teamveterinairen om een een veterinaire check uit te voeren;
ruiters om te beoordelen in hoeverre hun paarden klaar zijn voor de start van het seizoen:
een trainingsprikkel voor de ervaren paarden
een leerervaring voor de jongere paarden.

Startplaatsen en kosten
Er zijn 100 plaatsen ter beschikking. Deelname aan de training staat open voor combinaties die
hiervoor worden aangewezen door de drie eventingbondscoaches. Starttijden voor de
dressuurdag worden uiterlijk 12 juni bekend gemaakt.
De kosten bedragen € 125,- per combinatie. Ruiters die met meer dan twee paarden deelnemen
betalen € 100,- voor het tweede en volgende paard. Voor kaderleden worden de kosten van de
training door de KNHS betaald.

De trainingsdagen
De training bestaat uit:
1. een dressuurproef (donderdag 18 juni). De proeven worden verreden op gras. Iedere proef
wordt beoordeeld door twee juryleden. De deelnemers ontvangen hiervan een protocol. De
volgende proeven worden gereden: CCI2* B, CCI3* B en CCI4* B.
2. een springparcours (vrijdag 19 juni). Het parcours wordt verreden op gras. Een bel klinkt als
startsignaal. Er is geen tijd- en punten registratie. Na drie weigeringen of een val dient de
combinatie het parcours te verlaten. Indien gewenst en met toestemming van de
bondscoach kan hij/zij een nieuwe startplek van de ringmeester toegewezen krijgen. Hoogte
1.05 meter, 1.15 meter, 1.20 meter en 1.25 meter.
3. een crossparcours (zaterdag 20 juni). Afwisselend bos en open terrein, gras en zand. Na
drie weigeringen of een val dient de combinatie het parcours te verlaten. Indien gewenst en
met toestemming van de bondscoach kan hij/zij op een later moment toegang tot de cross
krijgen. Niveaus: CCI-Intro, CCI2*-S en CCI3*-S.

Corona maatregelen
De training wordt gehouden met inachtneming van de maatregelen en adviezen van de
Nederlandse overheid. Hiervoor hanteert de Topsport Trainings Driedaagse een corona protocol
dat als losse bijlage beschikbaar wordt gesteld. Verder willen een aantal maatregelen
benadrukken:
Geef bij inschrijving de namen van je begeleiders door (maximaal drie per inschrijving).
Parkeren op het aangewezen parkeerterrein binnen de vakken en op aanwijzing van de
parkeerwacht.
Melden bij de oranjerie en rugnummer en bandjes afhalen.
Paard dient op het trainingsterrein een hoofdstelnummer te dragen.
Maximaal 10 aanwezigen tegelijk op een losrijterrein (er zijn drie losrijterreinen).
De teamdierenarts is op zaterdag aanwezig om de paarden voor en na de cross de
controleren.
Blijf niet langer dan de duur van de training.
Er is geen catering op het terrein aanwezig.
Je bent aanwezig op eigen risico. De terreineigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade en ongevallen.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u marloespolman@maarsbergenhorsetrials.nl toe aan uw adresboek.

