7de European QH Youth Cup
& 4de European QH Amateur Cup
Someren, 12, 13 en 14 juli, 2019 Nederland
12 juli AQHA show en 13 en 14 juli 2019 de FEQHA Jeugd en Amateur Cup

Organisatie :

FEQHA - Federation of European Quarter Horse Associations & NQHA Ned Quarter Horse Associatie

Showmanager :

Antoinette Hazeleger

Showoffice:

Roelie Muller

Locatie :

Manege Het Keelven, Kuilveenweg 4, 5712 GX Someren

Inschrijvingen :

Dutch Quarter Horse Association - wedstrijden@nqha.nl

Judges :

Pending

Prijzen :

per klas:
1ste plaats een gouden medaille
2de plaats een zilveren medaille
3de plaats een bronzen medaille
Team prijzen:
Iedere ruiter van het winnende team ontvangt een AQHA Trophy
Iedere ruiter uit het zilveren en bronze team ontvangt een aandenken
The 3 beste jeugdruiters onder de 14 jaar ontvangen een prijs. Dit geschiedt op basis van het klassement
van de resultaten in iedere klas.

Uiterste inschrijfdatum voor de FEQHA Youth and Amateur Cup: 30 maart, 2019
Uiterste inschrijfdatum voor de AQHA show op vrijdag 12 juli : 30 juni, 2019
sturen aan: wedstrijden@nqha.nl
Entry-fees :

Per Team : € 1650,- - Dit is inclusief stallen en 1x bodembedekking en 1 tackbox
Individuele ruiter :
€ 350,- - Dit is inclusief 1 stal en 1x bodembedekking
Betaling:
NQHA Dutch Quarter Horse Association
NL64INGB0000129430
BIC: INGBNL2A

Aankomst :

Stallen, tackboxen zijn beschikbaar vanaf donderdag 11 juli en kunnen gebruikt worden tot zondag 14 juli
2019. Aankomst eerder of vertrek later, uitsluitend in overleg en de stallen kosten dan 35 euro per dag

Reserveren :

Stal € 120,- - Tack € 120,- - beschikbaar vanaf donderdag 11 juli tot zondag 14 juli 2019

Camping :

Kamperen kan op de locatie en is incl stroom of € 100,- - en € 30,- - zonder stroom

Hotels an B&B :

In de omgeving zijn een tal van hotels en B&B
Indien wij kunnen helpen : info@nqha.nl

Rules and regulations. “de spelregels”
Deze show wordt gehouden onder de regels van de AQHA, met aanpassing om het mogelijk te maken een Jeugd en Amateur
Cup in Europa te kunnen houden
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Deelnemers mogen meedoen aan deze FEQHA “AQHA” Youth and Amateur Cup” :
Alle Europese landen die affiliate zijn van de AQHA of landen voor wie een AQHA vertegenwoordiger of de landelijke
organisatie deelname heeft verzocht. Europese landen dienen ook lid te zijn van de FEQHA. Lidmaatschap dient voldaan te
zijn
Israel mag deelnemen aan deze FEQHA Jeugd en Amateur Cup
Elk landenteam moet bestaan uit minimaal 3 tot maximaal 5 ruiters
Elke affiliate mag maximaal 2 teams per divisie (Jeugd en Amateur) van 3 tot 5 ruiters met paarden laten deelnemen
Elke affiliate mag 2 individuele ruiters laten deelnemen (Jeugd, Amateur) De resultaten zijn alleen individueel en worden
niet bij de landenteam geteld (Jeugd, Amateur en Jeugd jonger dan 14 jaar). De individuele ruiters mogen met 1 paard
deelnemen. Tevens mogen zijn in iedere klas deelnemen
Landen die geen complete team kunnen sturen mogen 2 individuele ruiters stuen. De resultaten tellen niet mee voor het
team klassement
Indien er meerdere landen geen complete teams kunnen sturen dan mag er een team gevormd worden met landen die ook
geen complete team hebben.
Elk team mag meedoen met het aantal paarden gelijk aan de teamruiters. Behalve dat er 1 extra paard mag worden
meegenomen die gebruikt mag worden in geval van ziekte of kreupelheid van een ander paard. Men dient dan wel zelf alle
kosten te dragen voor dit paard
Het paard dient ten alle tijden een Quarter te zijn MET papieren maar hoeft niet op de naam van de ruiter te staan
Elk paard moet meedoen aan minimaal 3 klassen in 3 verschillende onderdelen. Wanneer dit niet het geval is, worden de
resultaten niet geregistreerd.
Per dag mag een paard aan niet meer dan 5 klassen deelnemen. Exclusief de Showmanship
Hetzelfde paard mag geshowed worden door zowel een Jeugd- als door een Amateur-ruiter
Elk paard mag maar 1x deelnemen in een Amateurklas en 1x in een Jeugdklas
Een maximum van 3 ruiters per team mogen meedoen in 1 bepaalde klas
Behalve voor Western Riding en Reining, in deze klassen mogen 2 ruiters per team meedoen
Uitzondering is dat een paard zowel in de Western Pleasure als in de Ranch Riding gereden mag worden
Het showsecretariaat moet op de hoogte zijn, uiterlijk 19.00uur ‘s avonds voor de competitiedag, welke ruiter, welk paard in
welk onderdeel gaat starten. Op het secretariaat liggen dan formulieren die ingevuld moeten worden.
Elk team heeft een teammanager. Deze dient aanwezig te zijn bij meetings en is gedurende het hele evenement
aanspreekbaar. De teammanager mag geen lid zijn van het team. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de inschrijving op het
secretariaat.
De cup bestaat uit de volgende onderdelen:
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SHOWMANSHIP AT HALTER
HORSEMANSHIP
HUNT SEAT EQUITATION
WESTERN PLEASURE
HUNTER UNDER SADDLE
REINING
WESTERN RIDING
TRAIL
RANCH RIDING

Na iedere klasse, worden de behaalde punten door de eerste twee geplaatste ruiters van ieder team gebruikt voor het
klassement.
Al er sprake is van een tie zal de op dat moment de hoogst geplaatste de klas winnen
Deelnemer zullen we volgende punten ontvangen:
1. 10 punten
2. 9 punten

6. 5 punten
7. 4 punten

3. 8 punten
4. 7 punten
5. 6 punten

•
•
•
•
•
•

8. 3 punten
9. 2 punten
10. en meer 1 punt

Ouders of verzorgers van jeugdruiters dienen een schriftelijke verklaring in te leveren dat zij accord zijn met deelname
Iedereen die deelneemt dient zich adequaat te verzekeren en eventueel ook zorg te dragen voor verzekering van paarden
indien deze van een derde partij zijn.
Elk team organiseert de reis en transport voor eigen kosten.
Elk team neemt deel aan de openingsceremonie op vrijdag. Gejureerd op orginaliteit!!
Uitgangspunt voor aanvang is 8.30uur
Op vrijdag 12 juli 2019 is er een AQHA Show, open to any riders : Open, Novice Amateur and Novice Youth

