
 1. De inschrijving voor deelname aan de 
Z-kwalificatiewedstrijden voor 5- en 
6-jarige 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 
€ 200,- per paard. Sluitingsdatum is 15 
juni 2012 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 2006 of 2007 
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. Alle deelnemende paarden dienen te 
zijn geënt tegen influenza en tetanus. 
Inentingsbewijzen dienen ter plaatse op 
verzoek te worden voorgelegd.

 5. De 5- en 6-jarige paarden zullen een 
barema A springen met barrage.

 6. Alle deelnemers worden in correcte 
ruiterkleding verwacht.

 7. Het prijzengeld bedraagt € 500,- per 
selectiewedstrijd. In het prijzengeld is 
een fokkerspremie van 10% inbegrepen 
zodat, indien eigenaar en fokker van 
het paard niet dezelfde persoon zijn, de 
fokkerspremie op het prijzengeld in min-
dering zal worden gebracht en aan de 
fokker ter beschikking wordt gesteld.  

 8. De eerste 5 paarden na vier manches 
van iedere leeftijdscategorie mogen 
starten tijdens de FEI World Breeding 
Jumping Championships for Young 
Horses 2012 mits het inschrijfgeld voor 
het WK is voldaan.

 9. Reis- en verblijfskosten tijdens de 
Z-kwalificatiewedstrijden zijn voor reke-
ning van de eigenaar. 

 10. Aanwezigheid en deelname aan de 
kwalificatiewedstrijden zijn geheel voor 
eigen risico. De medewerkers van de 
organisatie, inclusief artsen, dieren-
artsen etc., kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden voor schade en/of onge-
vallen tijdens het evenement.

 11. 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 wedstrijden 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.

 12. Door ondertekening en inzending van 
het inschrijfformulier verklaren de 
eigenaars/inzenders zich akkoord met 
deze voorwaarden en richtlijnen voor 
de Z-kwalificatiewedstrijden voor 5- en 
6-jarige Z-paarden.

Z-Markt 23 en 24 juni 2012
Z-Festival 20, 21 en 22 juli 2012

Voorwaarden en richtlijnen 
Z-kwalificatiewedstrijden voor 5- en 6-jarige Z-paarden 

voor de FEI World Breeding Jumping Championships for Young Horses 2012

1e en 2e selectiewedstrijd tijdens Z-Markt: 23 en 24 juni 2012

3e en 4e selectiewedstrijd tijdens Z-Festival: 21 en 22 juli 2012
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