T&C Western Stables
Akkerweg 7-11
6441 LG Brunssum
Nederlands Kampioenschappen Cow Classes 2017
21 & 22 Oktober
Judge: Peter Boom
Showmanager: Tim van Ewijk

Voorletters:
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Nationaliteit:
Lid DTA
Niveau:

Naam:
Geboortedatum:
Eigenaar:

Eén formulier per combinatie (ruiter/paard) invullen
Gegevens Ruiter:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Man / Vrouw *
Telefoon:
Mobiel:
Ja / Nee *
Emailadres**:
L1 / L2 *
Gegevens Paard:
Ras:
Geslacht:
Entingen:

Merrie / Hengst / Ruin *

* doorhalen wat NIET van toepassing is.
** emailadres duidelijk invullen i.v.m. het sturen van een bevestiging per e-mail.

ò

21 & 22 Oktober 2017
Aankruisen aan welk onderdeel je wilt deelnemen.
beginners Working Cowhorse
gevorderde Working Cowhorse
Cattlepenning
Ranch Sorting
Aantal starts Ranch Sorting:
Teampenning
Aantal starts teampenning:
*** Tevens bij teampenning en Ranch Sorting het formulier teams invullen.

ò
nvt
nvt

Reservering box, slaapkamer, kampeerplaats
Aankruisen wat je wilt reserveren
Box zaterdag
Box zondag
Slaapplaats (kamer delen met anderen)
Slaapkamer (4 personen)
Kampeerplaats (geen stroom en water aanwezig)
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Nederlands Kampioenschappen Cow Classes 2017
21 & 22 Oktober

Disclaimer:
Ø De ondergetekende verklaart dat deelname aan en aanwezigheid bij deze wedstrijd geheel
voor eigen risico is. De organisator, noch de eigenaar van de accommodatie kan niet
aansprakelijk gesteld worden.
Ø De ondergetekende verklaart dat het/de paard(en) die door hem/haar is/zijn ingeschreven,
is/zijn ingeënt volgens de F.E.I.-richtlijnen en dat zowel hij/zij als het/de paard(en) tenminste
tegen wettelijke aansprakelijkheid is/zijn verzekerd.
Ø Bij annulering na sluitingsdatum moeten 50% van de kosten betaald worden. Deze
annulering dient schriftelijk (dan wel via email) te gebeuren. U ontvangt hiervan een
bevestiging. Telefonisch annuleren mag alleen tijdens de showdagen.
Ø Annulering voor sluitingsdatum dient schriftelijk (dan wel via email) te gebeuren. U ontvangt
hiervan een bevestiging.
Ø Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren worden geaccepteerd.
Ø Door ondertekening verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden gesteld door de
manege en de organisator en gaat u akkoord met bovenstaande disclaimer.
Datum:…………………………………………

Plaats:………………………………………

Naam deelnemer:……………………………

Handtekening deelnemer:……………………….

Handtekening ouder/verzorger/voogd (bij deelnemers < 18 jaar): ……………………………..
Cap verplichting:
Ruiters onder de 18 jaar zijn verplicht een cap te dragen gedurende de wedstrijd, ook in de inrijbak.
U kunt dit formulier (pagina 1 en 2) opsturen naar:

Email: bas_roering@teampenningassociation.eu
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T&C Western Stables
Akkerweg 7-11
6441 LG Brunssum
Nederlands Kampioenschappen Cow Classes 2017
21 & 22 Oktober
Informatie bijlagen
Sluitingsdatum:
Startgeld working cowhorse:
DTA leden
NIET DTA leden
Startgeld Teampenning:
DTA leden
NIET DTA leden
1 oefen run
Startgeld Ranch Sorting:
DTA leden
Niet DTA leden
Startgeld Cattlepenning
DTA leden
NIET DTA leden
Overige kosten
Inschrijfkosten
Borg startnummers
DTA lidmaatschap
Reserveringen
Huur Box
Slaapplaats
Slaapkamer (4 personen)
Kampeerplaats
Organisatie:
Locatie:
Informatie:
Website:
Emailadres:
Showmanager:
Judge:
Wedstrijdsecretariaat:
Wedstrijd fotograaf:
Regelboek:
DTA regelboek
AQHA

13-10-2017 23:59 uur

€ 45,00 per combinatie inclusief cattle charge
€ 50,00 per combinatie inclusief cattle charge
Per ruiter
€ 40,00 per combinatie per start, inclusief cattle charge
€ 45,00 per combinatie per start, inclusief cattle charge
€ 10,00 per combinatie per start, inclusief cattle charge
Per ruiter
€ 20,00 per combinatie per start, inclusief cattle charge
€ 25,00 per combinatie per start, inclusief cattle charge
€ 30,00 per combinatie, inclusief cattle charge
€ 35,00 per combinatie, inclusief cattle charge
€ 2,50 per combinatie
nvt
€ 35,00 per persoon per jaar

Niet aanwezig
Niet aanwezig
Gratis
Dutch Teampenning Association en T&C Western Stables
Akkerweg 7-11, 6441 LG Brunssum
www.tncwesternstables.nl
www.dutchteampenningassociation.nl
bas_roering@teampenningassociation.eu /
secretariaat@dutchteampenningassociation.nl
Cor en Tim
Peter Boom

Teampenning , Cattlepenning en Ranch Sorting
Working Cowhorse

Programma:
Zaterdag 10:00 uur start Cutting
+/- 15:00 uur start Working cowhorse
+/- 18:00 uur start Cattlepenning

Zondag 10:00 uur start Ranch Sorting
+/- 14:00 uur start Teampenning
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Overige bepalingen:
v Gebruik voor iedere combinatie een nieuw inschrijfformulier.
v Deelnemers en hun begeleiders worden vriendelijk doch dringend verzocht alle aanwijzingen van de wedstrijdleiding op te
volgen.
v Bij het onderdeel teampenning mag een paard maar 4 keer starten.
v Een ruiter mag wel met meerdere paarden starten in hetzelfde onderdeel teampenning, mits het paard niet meer dan 4 keer
start in combinatie met andere ruiters.
v Paarden dienen te zijn ingeënt volgens de F.E.I. richtlijnen, WA verzekerd en immuun voor influenza en vrij van
besmettelijke ziekten. U dient op verzoek het entingboekje te kunnen tonen.
v Inschrijvingen kunnen gestuurd worden per email, (gescande inschrijving per email wordt geaccepteerd).
v Inschrijvingen of wijzigingen kunnen niet telefonisch worden doorgegeven. Wel via post, email
v Bevestigingen worden verstuurd als de inschrijving op tijd binnen is (denk aan je emailadres).
v Bevestigingen worden alleen per email gestuurd.
v Per combinatie paard/ruiter dient één volledig ingevuld inschrijfformulier te worden ingestuurd.
v Rijdt deze combinatie in een team (teampenning) dan tevens een volledig ingevuld formulier insturen waarop alle
teamleden per team staan vermeld (extra inschrijfformulier teampenning).
v Inschrijfformulieren waarin niet alle gevraagde gegevens genoteerd staan, worden niet ingeschreven voor de wedstrijd.
v Stuur je dit inschrijfformulier per email dan moet je op het wedstrijdsecretariaat op de wedstrijddag zelf nog even een
handtekening plaatsen dat je akkoord gaat met de bepalingen in dit document.

Bepalingen voor de wedstrijdonderdelen:
v Voor alle onderdelen geldt dat er minimaal 4 deelnemers moeten zijn ingeschreven.
v Zodra een combinatie of team omgeroepen wordt om in de wedstrijdarena te verschijnen, moet deze zich binnen
30 seconden gemeld hebben. Verschijnt de combinatie of het team te laat dan kan er niet meer deelgenomen worden aan
het onderdeel.
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