
   Voorwaarden voor deelname aan de competitie om 

   ‘de Provincie Fryslân prijs’ 2022 

 

• De deelname staat open voor combinaties die startgerechtigd zijn in de limietklasse en die niet meedoen aan 

de KFPS-nieuwelingencompetitie. 

• Het limietpaard wordt aangespannen voor de Friese sjees. 

• Deze bijzondere competitie wordt in 2022 verreden over vier selectiewedstrijden en een finale, op de 

nationale concoursen die aangesloten zijn bij Gezamenlijke Concoursen Fryslân. Te weten de concoursen in 

Drogeham, Buitenpost, Garijp, Rijs en Workum (finale). 

• Uitsluitend tijdens deze concoursen kan een paard in aanmerking komen voor punten. 

• Indien bij onvoorziene redenen een CH niet doorgaat, vervalt dit CH in de puntentelling. 

• Om in aanmerking te komen voor een plaats in de einduitslag dient het paard aan minimaal drie 

selectiewedstrijden en de finale deel te nemen. Daarbij moet het paard minimaal tweemaal door dezelfde 

rijder zijn uitgebracht. 

• Samenstellen van de einduitslag geschiedt op basis van hoogst behaalde punten, waarbij drie 

selectiewedstrijden inclusief finale worden geteld. Bij gelijke stand qua punten zal een combinatie die vier 

wedstrijden en finale hebben gereden voorrang hebben in de einduitslag op combinaties met evenveel 

punten behaald uit drie wedstrijden met finale.  

• Als een combinatie wegens materiaalpech een wedstrijd niet (volledig) kan uitrijden dan zal de combinatie 1 

punt toegekend krijgen. De wedstrijd telt dan nog wel mee voor de einduitslag.  

• Als een combinatie wegens diergezondheid eenmalig een wedstrijd moet afzeggen dan krijgt de combinatie 

voor deze wedstrijd 1 punt. De wedstrijd telt dan nog wel mee voor de einduitslag maar alleen als er een 

verklaring van de dierenarts kan worden overlegd. 

• Deze verklaring moet vóór aanvang van de wedstrijd zijn opgestuurd naar het secretariaat van de nationale 

concoursen (Johanna Faber, Hollandiastraat 3, 8517 HC Scharsterbrug, johanna.faber@friesetuigpaard.nl). 

Let op: De datum van het postmerk of mail geldt als datum voor de afzegging. Als de afmelding binnen 72 uur 

voor de wedstrijd plaatsvindt moet de verklaring voor aanvang van de wedstrijd worden overhandigd aan de 

secretaris van de Gezamenlijke Concoursen Fryslân of diens plaatsvervanger. Bij niet of te laat inleveren van 

de verklaring kan de combinatie niet meer in aanmerking komen voor een klassering in de einduitslag van de 

competitie om ‘de Provincie Fryslân prijs’. 

• De punten worden als volgt verdeeld per wedstrijd: 

1e klassering 10 punten  6e klassering 5 punten 

2e klassering 9 punten  7e klassering 4 punten 

3e klassering 8 punten  8e klassering 3 punten 

4e klassering 7 punten  9e klassering 2 punten 

5e klassering 6 punten  10e klassering of lager 1 punt 

• Na afloop van iedere verreden limietrubriek ontvangt u een prijs zoals die door de organisatie van het 

concours is bepaald. 

• De prijzenschaal voor de einduitslag van de competitie is als volgt verdeeld. 

  1e klassering € 400  6e klassering € 150 

  2e klassering € 350  7e klassering € 125 

  3e klassering € 300  8e klassering € 100 

  4e klassering € 250  9e klassering € 75 

  5e klassering € 200  10e klassering en volgprijzen € 50 

• Daar waar zaken zich voordoen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting 

Gezamenlijke Concoursen Fryslân. 

 


