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- Om voor de organisatie van het kampioenschap in aanmerking te komen dient de 

kandidaatvereniging voldoende ervaring in de organisatie van Samengestelde 

Menwedstrijden te kunnen aantonen en uitsluitend wedstrijden te organiseren die aangemeld 

zijn bij de KNHS.  

- De wedstrijd zal een tweedaagse weekend invulling krijgen op zaterdag en zondag. 

- U ontvangt van het District een financiële bijdrage van € 850,-- onder aftrek van de kosten 

voor rozetten en bekers welke door het District worden verzorgd c.q. ter beschikking gesteld - 

 U kunt rekenen op eventuele personele ondersteuning.  

- De wedstrijd wordt verreden volgens het reglement van de KNHS;  

- Het secretariaat dient adequaat afgestemd te zijn op deze wedstrijd;  

- U dient zorg te dragen voor voldoende all-round juryleden in overleg met MDZ.  min. 2 

juryleden per ring -  U dient gebruik te maken van een erkend parcoursbouwer;  

- De communicatie tussen secretariaat, parcoursbouwer, hoofd jury en hoofdhindernisrechters 

dient per portofoon te geschieden;  

- De wedstrijd dient open te staan tot aan de sluitingsdatum inschrijving voor alle 

startpashouders van het Men District Zuid;  

- Recreanten en HC-rijders zijn uitgesloten voor een kampioenschap;  

- Zowel de dressuur- als vaardigheidsterreinen dienen vlak, gemaaid en “gatendicht” te zijn; - 

 In de vaardigheid dient elektronische tijdwaarneming gebruikt te worden. -  De 

startlijsten graag 8 dagen voor de wedstrijddatum ter inzage bij het District; -  Uitslagen via 

daarvoor opgegeven persoon doorsturen ter publicatie.  

  

  

Aanvullend protocol van DZM.  

  
- rijder moet lid zijn van een vereniging aangesloten bij de KNHS, District Zuid  

- rijder dient een geldige startkaart te bezitten;  

- kampioenschappen worden verreden in de klasse 1,2,3;  

- de volgende rubrieken worden uitgeschreven: Paarden, pony’s, enkel- twee- en vierspannen 

en tandem;  

- de rubriek dient minimaal uit 3 deelnemers, afkomstig uit DZM, te bestaan welke aan de 

wedstrijd om het kampioenschap hebben deelgenomen.    

- bij minder dan 3 deelnemers wordt de rubriek, indien mogelijk, samengevoegd met een 

andere rubriek;   

- bij minder dan 3 deelnemers en de rubriek kan niet worden samengevoegd, is er geen 

kampioenschap DZM.   

- 1 op 4 krijgt een beker en strik;  

- prijsuitreiking in tenue  

  

  

  

  

  

    

    

Het districtsbestuur dankt bij voorbaat voor de goede uitvoering!  


