CDN 127 Meerdonk - FDE - 08/08/2018 - WOENSDAG
Startuur
Juryleden

Intermédiaire A - FDE Diamond Cup

1 : Piste - Outdoor

E : Urban M.
M : Tissot A. (FRA)

C : Leyman F.
Steward(s) : Boelens A. (CS)/ Van Cleempoel J/ Vervoort G/ Gheysen B

Uur

Nr

Naam ruiter

Naam paard

Afstamming : Vader - Vader Moeder

17:40

1

MANNAERTS Patricia

Doeke

olgert 445-olof 315

17:48

2

HEYLEN Tom

Jar of Ballmore

Gribaldi 09701693-Sunny-boy 330215897

17:56

3

D'HOORE Brecht

Edison H

Johnson -Gribaldi

18:04

4

COOL Isabel

Cheatodon

Vic-Gouverneur

18:12

5

RAATELAND Geert-Jan

Don Bravour

Painted Black-Chronos

18:20

6

VERWIMP Jorinde

Cape Town

Conteur-Calambo

Protocol
12u20: BK Children - Junioren/ FDE Pony Challenge
18u40: BK para-equestrian/ FDE Diamond Cup - Gold Cup - Bronze Cup
Soundcheck
21u00: Junioren - Diamond Cup - Para-equestrian

02/08/2018

Programma ontwikkeld met de medewerking van de LEWB

6 / 14

1)Contact nummers
-

Chief Steward A. Boelens
Hoefsmid via Walter De Baets
Veearts Els De Dycker
Stalmeester Ann Van Holderbeke
Rode Kruis (via organisatie)
Protocol Ann Van Holderbeke
Organisatie Walter De Baets
Secretariaat Viviane Croonen

:
:
:
:
:
:
:
:

+32-478/91.57.76
+32-475/48.93.28
+32-486/47.24.55
+32-474/59.41.05
+32-475/48.93.28
+32-474/59.41.05
+32-475/48.93.28
+32-478/45.48.76

2) Aanmelden & afhalen hoodstelnummers
Vooraleer men toegang krijgt tot de inrijpistes dient men zich aan te melden op het
wedstrijdsecretariaat voor volgende formaliteiten :
- Afhalen hoofdstelnummers
- Inleveren van muziek CD’s / USB sticks voor de soundcheck
- Invullen infoblad voor de speaker

3)Warming-up wedstrijdpiste outdoor
-

Dinsdag 8 augustus :

Pony’s indoor van 18.00 h tot 20.00 h
Para-Equestrian indoor van 17.00h – 18.00h
Paarden outdoor van 18.00 h tot 20.00 h

Voor de andere dagen : zie info op wedstrijdsecretariaat
4)Sound Check Kür ( Hoofdring )
-

Woensdag 9 aug. vanaf 21.00h aansluitend Junior / Diamond Cup / P-E
Donderdag 10 aug vanaf 21.30h aansluitend YR / U 25 / Senior / Bronze Cup
Donderdag 10 aug indoor vanaf 18.00h Pony’s
Vrijdag 11 aug vanaf 21.30h aansluitend Silver Cup / Gold Cup

5)Vrije trainingspiste
Paddock nr. 2 is gedurende gans het BK beschikbaar voor vrije trainingen.

6) Schavelingen
Op voorlegging bon, verkrijgbaar aan VIP receptie in de VIP tent : prijs Euro 10 per pak

7)Gebruik douches & toiletten : tegen betaling
De douches zullen open zijn van :

- 06.00h tot 10.00h ( dagelijks )
- 19.00h tot 21.00h ( dagelijks )

De toiletten zijn open van :

- 06.00h tot 21.00h ( dagelijks ), buiten deze
uren zijn er nachttoiletten beschikbaar.

Beschermend hoofddeksel verplicht in de inrijpistes !!!

EXTRA INFO STARTLIJSTEN - INFOS EXTRA LISTES DE DÉPART
-

-

-

TIMING
De timing die op de startlijsten staat, zal strikt gevolgd worden.
De starturen voor donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zijn nominatief en kunnen
nog licht wijzigen.
MUZIEK KÜR:
Bij eerste aanmelding op het secretariaat dien je een CD met de muziek van je kür af te
geven.
Vermeld duidelijk op de CD-hoes: naam ruiter, naam paard, te rijden kür.
TIP: neem steeds een 2e CD mee, mocht de eerste niet werken en eventueel ook je
muziek op USB-stick.
PISTES:
o Piste 1: hoofdpiste (buiten)
o Piste 2: binnenpiste
SOUNDCHECK:
De soundcheck is verplicht voor alle ruiters die een kür voorstellen.
LOTTREKKING:
Voor de proeven binnen de BK’s zal de lottrekking voor de volgende proef telkens na de
proef doorgaan. Na de lottrekking zullen de startlijsten bekendgemaakt worden via
www.flanders-dressage-event.be en www.equibel.be

Wij wensen alle ruiters heel veel succes toe en moge de beste
winnen!
-

-

-

TIMING
Le timing qui figure sur les listes de départ sera strictement respecté.
Les heures de départ de jeudi, vendredi, samedi et dimanche sont indicatives et peuvent
encore modifier légèrement.
MUSIQUE KÜR:
Le cavalier doit donner son CD avec la musique de sa kur à la première présentation
au secrétariat.
CONSEIL: Prenez également une deuxième CD, si la première CD ne fonctionne
pas. Prenez aussi votre musique au stick USB.
PISTES:
o Piste 1: piste principale (à l’extérieur)
o Piste 2: piste intérieure
SOUNDCHECK:
Le soundcheck est obligatoire pour tous les cavaliers qui présentent une kür le dimanche.
LE TIRAGE AU SORT:
L’ordre de départ est déterminé par tirage au sort. Après l’épreuve, l’ordre de départ
pour sera annoncé sur www.flanders-dressage-event.be et www.equibel.be

Nous souhaitons tous les cavaliers bonne chance et que le
meilleur gagne!

