
Uitnodiging  Prijskamp  Schriek

22   augustus   2021

Beste trekpaardenliefhebber,

In deze corona-tijden blijft alles nog steeds een beetje ‘onder voorbehoud’, maar de kogel is

door de kerk en op zondag 22 augustus 2021 organiseert Trekpaard Jeugd VFBT i.s.m. Landelijke

Gilde Schriek de eerste Prijskamp voor Trekpaarden in Schriek (deelgemeente

Heist-op-den-Berg). De keuring gaat door op het plein voor de kerk aan de Leo

Kempenaersstraat.

Hierbij bezorgen we u de lijst met reeksen waarvoor kan ingeschreven worden en het volledige

reglement. Voor een vlotte organisatie vragen we u in te schrijven voor 15 augustus 2021. Uw

inschrijving kan u:

● online doen op: www.trekpaard.net » Evenementen » Inschrijven

● of per post bezorgen aan: Trekpaard Jeugd p/a Mertens Stephanie, Zavel 19, 1840

Londerzeel

● of via e-mail naar: jeugd@trekpaard.be

Er zullen vanzelfsprekend extra maatregelen zijn in het kader van de coronaregels van de

overheid. Zodra de op die dag geldende maatregelen gekend zijn, brengen we u hiervan zo snel

mogelijk op de hoogte. Enkele van de maatregelen waarmee sowieso rekening dient gehouden

te worden:

● Alle algemeen gekende veiligheidsmaatregelen zoals: geen handen geven, afstand houden

en dit zowel in als buiten de ring, regelmatig uw handen wassen of ontsmetten, niet

samentroepen in of rond de piste,... .

● Maximum aantal aanwezigen.

● We rekenen op uw volledige medewerking aangaande de opvolging van de veiligheidsregels.

Gebruik uw gezond verstand. Vertoont u één of meerdere symptomen, BLIJF DAN THUIS.

● Het niet respecteren van de algemene veiligheidsmaatregelen of niet opvolgen van de

instructies van onze medewerkers kan leiden tot diskwalificatie.

Het reglement en inschrijvingsformulier vindt u op de volgende pagina’s. Verdere informatie

krijgt u als deelnemer vooraf per mail.

We hopen u, tevens namens de organisatie van Landelijke Gilde Schriek, van harte te mogen

verwelkomen als deelnemer voor wat hopelijk een succesvolle, maar bovenal gezellige & veilige,

prijskampdag wordt!

Met vriendelijke groeten,

Trekpaard Jeugd VFBT

Als u nog verdere vragen heeft, kan u steeds bij ons terecht

via e-mail : jeugd@trekpaard.be of telefoon - Stephanie: 0477 29 68 42 - Eva: 0494 92 47 08



REEKSINDELING & PRIJZENGELD - Prijskamp Schriek 2021

Prijskamp 1 Jaarling hengsten (geboren 2020)

Prijzen: €35 - €30 - €30 - €25 - €25 - €20 - e.v.

Prijskamp 2 Kampioenschap jaarling hengsten

Aandenken

Prijskamp 3 Jaarling merries (geboren 2020)

Prijzen: €35 - €30 - €30 - €25 - €25 - €20 - e.v.

Prijskamp 4 Kampioenschap jaarling merries

Aandenken

Prijskamp 5 Merries 2 jaar (geboren 2019)

Prijzen: €35 - €30 - €30 - €25 - €25 - €20 - e.v.

Prijskamp 6 Merries 3 jaar (geboren 2018)

Prijzen: €40 - €35 - €35 - €30 - €30 - €25 - e.v.

Prijskamp 7 Kampioenschap merries 2 en 3 jaar

Aandenken

Prijskamp 8* Merries 4 en 5 jaar (geboren 2017 en 2016)

Prijzen: €55 - €50 - €45 - €40 - €35 - €35 - e.v.

Prijskamp 9* Merries 6 en 7 jaar (geboren 2015 en 2014)

Prijzen: €55 - €50 - €45 - €40 - €35 - €35 - e.v.

Prijskamp 10* Merries 8 jaar en ouder (geboren 2013 en vroeger)

Prijzen: €55 - €50 - €45 - €40 - €35 - €35 - e.v.

Prijskamp 11 Kampioenschap oudere merries

Aandenken

* Vanaf de reeks merries van 4 jaar moeten 4 paarden aanwezig zijn per leeftijdscategorie;

zo niet kunnen de reeksen samengevoegd worden. Splitsing kan vanaf 8 aanwezige paarden.

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Trekpaard Jeugd VFBT.

REGLEMENT
● Alle paarden moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn volgens de Belgische

wetgeving, zijnde gechipt, in het bezit van een paspoort en geregistreerd in de Centrale

Gegevensbank van de Belgische Confederatie van het Paard. Bij controle dienen deze

documenten voorgelegd te worden.

● Alle deelnemende paarden dienen ingeschreven te zijn bij V.F.B.T. of K.V.T.H. – hetzij

sedert geboorte, hetzij door import – en dit in de hoogste klasse (kort samengevat:

geboren uit ingeschreven merrie en goedgekeurde hengst). Er is geen leeftijdsgrens.

● De Nationale kampioenen van 2020 kunnen buiten reeks voorgesteld worden (€55

premie voorzien). Nationale kampioenen van eerdere jaren kunnen deelnemen.

● De transportmiddelen moeten voldoende rein en net zijn evenals de dieren. Zieke of

minderwaardige dieren worden geweigerd.

● Alle dieren dienen getoiletteerd te zijn, dit wil zeggen dat manen en staart gevlochten

moeten worden. Bij lange staarten dient de staart zodanig getoiletteerd te zijn dat de hak

voldoende zichtbaar is en zo de beoordeling van de beweging niet belemmerd wordt.

● Voorstellers en begeleiders zijn bij voorkeur in het wit gekleed.

● De dieren moeten ten laatste om 08.30 uur op de prijskampplaats opgesteld zijn.

● Om vergissingen of moeilijkheden te voorkomen, moet elke deelnemer zorgen dat zijn

dieren opgesteld zijn in de categorie die hiervoor voorbehouden is. Dieren niet opgesteld

in hun categorie worden uitgesloten en krijgen geen prijzengeld.

● De beslissing van de jury is onherroepelijk. Discussies met of ongeoorloofde

opmerkingen tot de jury – voor, tijdens of na de wedstrijden – zullen tot uitsluiting leiden

en niet-betaling van het prijzengeld.

● Een splitsing van de prijskampen mag toegestaan worden vanaf 8 aanwezige paarden.

● Elke deelnemer wordt verzocht de dieren met zachtheid te behandelen.

● Het voorstellen van de paarden gebeurt in catalogusvolgorde.

● De eigenaar is verantwoordelijk voor de ongevallen welke zijn dieren veroorzaken.

Trekpaard Jeugd VFBT kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor schade

(aan derden) of gebeurlijke ongevallen.

● Het prijzengeld wordt na de prijskamp uitbetaald via overschrijving.

● Trekpaard Jeugd VFBT behoudt zich het recht wijzigingen door te voeren aan het

reglement of het programma wanneer dit nodig mocht zijn. Indien, in bepaalde gevallen,

dit reglement niet voorziet beslist de werkgroep van Trekpaard Jeugd VFBT.

Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich akkoord met de richtlijnen zoals vermeld, met

de eventuele beslissingen van de inrichters en met de reglementering aangaande de

prijskamp.



Inschrijvingsformulier  Prijskamp  Schriek  22   augustus  2021       INSCHRIJVEN VOOR 15/08/2021

Naam: …………………………………………………………           Tel.nr.: …………………………...….……………….…...

Straat en nr: ………………………………………………………….……………………………...………….……..………….

Postcode: …………………………………..………………..               Gemeente:………………………………….….…..……

E-mail: ……………………………………………..……..…..              Rekeningnr.:…………………………………..…..…..…

Door inschrijving verklaart u kennis te hebben
van het reglement en verklaart u zich hiermee
akkoord. Geen inschrijvingsgeld.

Opsturen aan: Trekpaard Jeugd
p/a: S. Mertens, Zavel 19, 1840 Londerzeel
Of via e-mail naar jeugd@trekpaard.be

Naam Vader en Moeder Geb.datum Stamboek & Chip nr

V: ……………………...………….……………………...…………….….…………………….

M: ……………………...………….……………………...…………….….…………………….

Geboren: ………………...………….

Hengst / Merrie

Stamb.nr: …………………….………...………….

Chip nr: …………………………….……...………….

V: ……………………...………….……………………...…………….….…………………….

M: ……………………...………….……………………...…………….….…………………….

Geboren: ………………...………….

Hengst / Merrie

Stamb.nr: …………………….………...………….

Chip nr: …………………………….……...………….

V: ……………………...………….……………………...…………….….…………………….

M: ……………………...………….……………………...…………….….…………………….

Geboren: ………………...………….

Hengst / Merrie

Stamb.nr: …………………….………...………….

Chip nr: …………………………….……...………….

V: ……………………...………….……………………...…………….….…………………….

M: ……………………...………….……………………...…………….….…………………….

Geboren: ………………...………….

Hengst / Merrie

Stamb.nr: …………………….………...………….

Chip nr: …………………………….……...………….

V: ……………………...………….……………………...…………….….…………………….

M: ……………………...………….……………………...…………….….…………………….

Geboren: ………………...………….

Hengst / Merrie

Stamb.nr: …………………….………...………….

Chip nr: …………………………….……...………….


