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Rabobank Bollenstreek indoor dressuurcompetitie 

PSV St. Hubertus Lisse 2015- 2016 

 
Komend indoorseizoen organiseren we in de volgende weekenden dressuurwedstrijden: 

Weekend 10 en 11 oktober 2015 

Weekend 21 en 22 november 2015 

Weekend 19 en 20 december 2015 

Weekend 23 en 24 januari 2016 

Weekend 19 en 20 maart 2016 

 

Aan deze wedstrijden is een extra competitie verbonden: 

De Rabobank Bollenstreek competitie! 

 

De spelregels: 

• De Rabobank Bollenstreek competitie geldt alleen voor de paardenrubrieken. 

• Per rubriek (B t/m Z2 dressuur) is er een geldprijs van € 75,- voor de winnaar.  

• Voor het bepalen van de winnaar, worden er plaatsingspunten toegekend per 

combinatie, per dressuurproef. De plaatsingspunten zijn: 

- 1e plaats 10 punten 

- 2e plaats 9 punten 

- 3e plaats 8 punten 

- 4e plaats 7 punten 

- 5e plaats 6 punten 

- 6e plaats 5 punten 

- 7e plaats 4 punten 

- 8e plaats 3 punten 

- 9e plaats 2 punten 

- 10e plaats en verder 1 punt 

• Het behalen van plaatsingspunten staat los van het winnen van de dagprijzen. Er zijn 

dus per gereden dressuurproef altijd plaatsingspunten te verdienen. 

• Men kan alle 5 dressuurwedstrijden starten, echter de 4 beste wedstrijden tellen mee 

voor de Rabobank Bollenstreek competitie.  

• Per combinatie en per rubriek worden de plaatsingspunten van de beste 4 

wedstrijden opgeteld. De winnaar heeft de meeste plaatsingspunten. Bij een gelijke 

einduitslag heeft de winnaar het hoogste aantal protocolpunten (berekend door 

optelling van de punten die op de bijbehorende protocollen staan).  

• De aan de Rabobank Bollenstreek competitie behorende geldprijs wordt in het 

weekend van 19 en 20 maart 2016 per rubriek uitgereikt en dient persoonlijk 

opgehaald te worden. Wanneer de prijs niet persoonlijk wordt opgehaald, dan vervalt 

de prijs aan de organisatie. Zij zal de prijs uitreiken aan de nieuwe winnaar.  

• Bij onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdcommissie. 

• De stand van de competitie is te vinden op onze website 

 (www.sinthubertuslisse.nl) en op www.startlijsten.nl. 

 

Wij wensen u een sportieve strijd toe tijdens deze Rabobank Bollenstreek competitie, 

 

Wedstrijdcommissie van Paardensportvereniging St. Hubertus - Lisse 

 

Wendy Streppel- Grimbergen en Eefje Peters- Elfering 


