
	  

PROGRAMMA	  
Strijd	  der	  Districten	  Nijkerk	  

3	  februari	  2018	  
	  

Wijzigingen	  voorbehouden	  
	  

Versie	  17	  januari	  2018	  

Vanaf	  09.00	   Secretariaat	  open	  en	  parcours	  verkennen	  
10.30	   Minimarathon	  jeugd	  
13.30	  	   Prijsuitreiking	  minimarathon	  jeugd	  
14.00	   Parcours	  verkennen	  
14.50	   Uitreiking	  Horsefood/MenSport	  wisseltrofee	  
15.00	   1e	  manche	  enkelspan	  pony	  (8)	  
15.25	   2e	  manche	  enkelspan	  pony	  (8)	  	  
15.50	   Bak	  slepen	  
15.55	   1e	  manche	  enkelspan	  paard	  (8)	  
16.20	   2e	  manche	  enkelspan	  paard	  (8)	  	  
16.45	   Bak	  slepen	  
16.50	   1e	  manche	  tweespan	  paard	  (8)	  	  
17.15	   2e	  manche	  tweespan	  paard	  (8)	  	  
17.40	   Pauze	  en	  parcours	  verkennen,	  bak	  slepen	  
18.10	   1e	  manche	  tandems	  (4)	  
18.25	   2e	  manche	  tandems	  (4)	  
18.40	   Bak	  slepen	  
18.45	   1e	  manche	  tweespan	  pony	  (8)	  	  
19.10	   2e	  manche	  tweespan	  pony	  (8)	  	  
19.35	   Bak	  slepen	  
19.40	   1e	  manche	  vierspan	  pony	  (8)	  
20.05	   2e	  manche	  vierspan	  pony	  (8)	  
20.30	   Parcours	  uitruimen	  
20.45	   Prijsuitreiking	  rubrieken:	  

-‐	  tandems:	  (alleen	  nr.	  1),	  te	  voet	  
-‐	  enkelspan	  pony,	  enkelspan	  paard,	  tweespan	  pony,	  tweespan	  paard:	  alle	  deelnemers	  te	  voet	  
-‐	  vierspan	  pony:	  alle	  deelnemers	  te	  voet,	  met	  uitzondering	  van	  1	  x	  vierspan	  pony	  van	  het	  
winnende	  team	  
Prijsuitreiking	  Districtscup:	  
Het	  winnende	  team:	  van	  elk	  soort	  aanspanning	  1	  	  x	  aangespannen	  in	  de	  piste,	  rest	  te	  voet	  

Ca.	  21.00	   Einde	  programma	  
	  
Startvolgorde	  1e	  manche:	  
Enkelspan	  pony:	  Noord,	  Oost,	  Zuid,	  West	  
Tweespan	  pony:	  Oost,	  Zuid,	  West,	  Noord	  
Enkelspan	  paard:	  Zuid,	  West,	  Noord,	  Oost	  
Tandems:	  Noord,	  West,	  Zuid,	  Oost	  
Tweespan	  paard:	  West,	  Noord,	  Oost,	  Zuid	  
Vierspan	  pony:	  Noord,	  Oost,	  Zuid,	  West	  
	  
De	  Districten	  mogen	  zelf	  bepalen	  welke	  menner	  zij	  als	  1e	  en	  als	  2e	  voor	  hun	  District	  laten	  starten	  in	  de	  1e	  manche.	  Deze	  
volgorde	  moet	  voor	  26	  januari	  2018	  om	  12.00	  uur	  aan	  de	  organisatie	  zijn	  doorgegeven.	  
De	  startvolgorde	  van	  de	  2e	  manche	  is	  de	  omgekeerde	  volgorde	  van	  de	  uitslag	  van	  de	  1e	  manche.	  
Het	  parcours	  is	  voor	  beide	  manches	  identiek.	  
	  
Puntentelling	  per	  rubriek:	  
Nr	  1:	  8	  punten	  
Nr	  2:	  7	  punten	  
Nr	  3:	  6	  punten	  
Nr	  4:	  5	  punten	  
Nr	  5:	  4	  punten	  
Nr	  6:	  3	  punten	  
Nr	  7:	  2	  punten	  
Nr	  8:	  1	  punt	  
Het	  District	  met	  de	  meeste	  punten	  is	  de	  winnaar	  van	  de	  Strijd	  der	  Districten	  2018.	  Bij	  gelijk	  aantal	  punten	  is	  het	  District	  met	  het	  
hoogste	  aantal	  eerste	  plaatsen	  doorslaggevend.	  Indien	  dit	  ook	  gelijk	  is,	  het	  aantal	  tweede	  plaatsen,	  etc.	  Tandems	  tellen	  niet	  
mee	  voor	  de	  Districtsteams.	  
	  


