
 1. De inschrijving voor deelname aan 
het  Kampioenschap voor driejarige 
Z-paarden (hengsten, merries en ruinen) 
gebeurt door het opsturen van bijgaand 
ingevuld inschrijfformulier, een kopie 
van het afstammingspapier en betaling 
van het inschrijfgeld van € 50,= per 
paard. Sluitingsdatum is 8 juli 2013  
en de formulieren dienen te worden 
opgestuurd naar:

  Voor België: 
  Studbook Zangersheide V.Z.W., 
  Domein Zangersheide, 3620 Lanaken.
  Voor overige landen: 
  Studbook Zangersheide V.Z.W., 
  Postbus 2066, 6201 CD Maastricht / 
  Nederland. 
  Of per email: 
  studbook@zangersheide.com
2.  Deelname staat open voor hengsten, 

merries en ruinen die in 2010 geboren 
zijn en die na hun geboorte bij Studbook 
Zangersheide V.Z.W. zijn geregistreerd 
en welke in eigendom zijn van een lid 
van Studbook Zangersheide V.Z.W.

3.  Na de sluitingsdatum worden geen 
inschrijfformulieren meer geaccepteerd. 
Te laat ontvangen inschrijfformulieren 
zullen, onder bijsluiting van het eventu-
eel betaalde inschrijfgeld, aan de inzen-
der worden geretourneerd.

4.  Inschrijving voor het Kampioenschap 
is definitief na bevestiging door het 
Studbook. In de bevestigingsbrief zal 
tevens het tijdstip van aanvang mede-
gedeeld worden. 

5.  Alle deelnemende paarden dienen te 
zijn geënt tegen influenza en tetanus. 
Inentingsbewijzen dienen ter plaatse op 
verzoek te worden voorgelegd.

6.  De driejarige Z-paarden worden door 
de keuringscommissie van Studbook 
Zangersheide beoordeeld op springaan-
leg. Hierbij worden het onderbrengen 
van het achterbeen, vermogen, rugge-
bruik, beentechniek, kwaliteit, type en 
elasticiteit gewaardeerd. Elk van deze 
onderdelen/criteria worden op 10 pun-
ten beoordeeld.

7.  De driejarige paarden worden individu-
eel aan de hand, in stand en stap voor-
gesteld waarna in vrijheid draf, galop 
en springen getoond moeten worden. 
Het vrijspringen houdt het springen in 
vrijheid van een lijntje in (m.n. insprong 
over een kruisje met drafbalk ervoor en 
daarna op één galopsprong een steil-
sprong, die dan omgebouwd wordt tot 
een opgaande oxer).

8.  De voorbrenger c.q. begeleider dient de 
correcte outfit te dragen (blauw T-shirt 
en blauwe jeans).

9.  Aan de springaanlegtest voor drieja-
rige Z-paarden is een kampioenschap 
verbonden waarbij een kampioen en 
twee reservekampioenen aangewezen 
worden. Hiertoe dienen de tien beste 
paarden terug te komen voor een fina-
leronde, waarbij alle voor de finale gese-
lecteerde paarden individueel geplaatst 
worden.

10.  De uitspraak van de jury is bindend. De 
eigenaar van de driejarige Z-paarden 
aanvaardt deze als definitieve uitspraak, 
waartegen geen bezwaar mogelijk is.

11.  Het prijzengeld bedraagt € 2.000,- het-
geen wordt uitgekeerd aan de tien paar-
den met de hoogste puntenaantallen 
in de finale. In het prijzengeld is een 
fokkerspremie van 10 % inbegrepen 

zodat, indien eigenaar en fokker van de 
driejarige niet dezelfde persoon zijn, de 
fokkerspremie op het prijzengeld in min-
dering zal worden gebracht en aan de 
fokker ter beschikking wordt gesteld.

12.  Reis- en verblijfskosten zijn voor reke-
ning van de eigenaar. De paarden 
kunnen, deze dagen na reservering 
bij het Studbook, gestald worden op 
Zangersheide tegen betaling van € 15,00 
per dag. Er zijn maar een beperkt aantal 
stallen beschikbaar, wij bevelen dan ook 
aan deze op tijd te reserveren.

13.  Aanwezigheid en deelname aan het 
kampioenschap is geheel voor eigen 
risico. De medewerkers van de orga-
nisatie, inclusief artsen, dierenartsen 
etc., kunnen niet aansprakelijk gesteld 
worden voor schade en/of ongevallen 
tijdens het evenement.

14.  Over kwesties waarin de reglemen-
ten niet voorzien, beslist de organisatie 
bindend. De organisatie behoudt zich 
tevens het recht voor om naar eigen 
inzicht de programmabepalingen te wij-
zigen, de presentatie te annuleren, te 
onderbreken en/of te beëindigen indien 
men dit om enigerlei reden meer of min-
der noodzakelijk acht. Voor mogelijke 
nadelige gevolgen/kosten voor deelne-
mers als gevolg hiervan kan de organi-
satie niet aansprakelijk gesteld worden.

15.  Door ondertekening en inzending van 
het inschrijfformulier verklaren de eige-
naren/inzenders zich akkoord met deze 
voorwaarden en richtlijnen voor het 
kampioenschap.
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