Reglement van de wintercompetitie
Voor degenen die nog nooit hebben deelgenomen aan onze wintercompetitie, hierbij een korte uitleg
over de spelregels.
De wintercompetitie beslaat 3 wedstrijden in 7 rubrieken (B t/m Z2), op diverse locaties
georganiseerd. Op iedere wedstrijd kunnen er 2 proeven gereden worden. Om in aanmerking te
kunnen komen voor het kampioenschap, moeten alle 6 proeven gereden worden.
Voor de berekening van de score wordt het gemiddelde resultaat van de 6 proeven berekend. Hierna
wordt deze score teruggerekend naar een percentage, aan de hand van het maximaal aantal te
behalen punten per proef. Dit omdat de puntentelling voor de Z-rubrieken anders is dan die van de
overige rubrieken; op deze manier maakt iedereen even veel kans.
Per rubriek wordt gestreden om het winterkampioenschap (afhankelijk van het aantal deelnemers
kunnen rubrieken in handicap verreden worden); degene met het hoogste scoringspercentage wordt
bovendien overall-kampioen en ontvangt een prachtig handbeschilderd wandbord van de
fokvereniging.
De huldiging van de winterkampioenen vindt plaats aan het eind van de laatste wedstrijddag. De
kampioenen moeten aanwezig zijn tijdens deze prijsuitreiking; is dit niet het geval, dan vervalt het
kampioenschap aan de volgende op de ranglijst. Na de 2e wedstrijd zal de tussenstand worden
gepubliceerd op de website van de fokvereniging, zodat iedereen zijn/haar kansen kan inschatten.
Alle wedstrijden van het winterkampioenschap worden georganiseerd onder auspiciën van de KNHS
en eventueel behaalde winstpunten tellen dus ook gewoon mee.
Sinds 2015 tellen 2 van de wintercompetitie-wedstrijden ook mee als selectie voor het NK indoor
friezen (de score van de 1e proef). Om deze reden wordt er op deze wedstrijden ook een ZZ-L rubriek
uitgeschreven; deze rubriek valt echter niet onder de wintercompetitie.

Wil je ook mee doen aan de wintercompetitie?
Alles wat je nodig hebt om mee te kunnen doen aan de wintercompetitie, is een fries en een
startkaart met die fries. De wedstrijden zijn gezellig en gemoedelijk. Vanzelfsprekend zijn op alle
wedstrijden - net als bij reguliere wedstrijden - prijzen te winnen (geldprijzen bij de 1e proef,
gebruiksartikelen bij de 2e proef), daarnaast hebben we tot nu toe altijd sponsoren weten te vinden
voor extra prijzen om de competitie nog interessanter te maken. En op de finaledag worden alle
kampioenen feestelijk gehuldigd. Reden en uitdaging genoeg om mee te doen dus!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marian Smits, friezendressuur-zn@live.nl

