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Vanaf 08.00 Secretariaat open en parcours verkennen 
09.30 Junior Strijd der Districten (24) 
12.20 Prijsuitreiking Junior Strijd der Districten te voet in de piste 
 Bak slepen 
12.30 Parcours verkennen 
13.30 1e manche enkelspan pony (8) 
13.55 2e manche enkelspan pony (8) 
14.20 Bak slepen 
14.25 1e manche enkelspan paard (8) 
14.50 2e manche enkelspan paard (8) 
15.15 Bak slepen 
15.20 1e manche tweespan paard (8) 
15.45 2e manche tweespan paard (8) 
16.10 Bak slepen 
16.15 1e manche tweespan pony (8)  
16.40 2e manche tweespan pony (8)  
17.05 Bak slepen 
17.10 1e manche vierspan pony (8) 
17.35 2e manche vierspan pony (8) 
18.00 Parcours uitruimen 
18.10 Prijsuitreiking: 

- 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 elke aanspanning 1 x aangespannen in de piste, rest te voet 

Ca. 18.30 Einde programma 
 
 
Puntentelling per rubriek (voor de Junior en senior Strijd der Districten): 
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 2019. Bij gelijk aantal 
punten is het District met het hoogste aantal eerste plaatsen doorslaggevend. Indien dit ook gelijk is, 
het aantal tweede plaatsen, etc. 
 
Selectie minimarathon jeugd Paard&Koets op zaterdag 20 april: 
Van de resultaten over de twee manches van de Junior Strijd der Districten worden voor de 
selectie voor P&K twee klassementen opgemaakt: 

 Enkelspan pony en enkelspan paard: beste 12 gaan door naar P&K 
 Tweespan pony: beste 3 gaan door naar P&K 

 


