Uitleg DRB wedstrijd: is een combinatie van drie onderdelen.
De mensen die inschrijven voor de DRB ( dressuur-rit-behendigheid ) kunnen gebruik maken onder
het zadel als aangespannen van alle grote vaste hindernissen inclusief deel van de waterbak van
locatie Grandorse. Ook geschikt voor recreatieve beginners.
De D ( van DRB) staat voor dressuur ( voor zowel, onder het zadel als aangespannen) Ook de
dressuur proef voor winstpunten kan meetellen voor het DRB Kampioenschap, als je dit aangeeft op
het inschrijfformulier.
De R ( van DRB ) staat voor buitenrit. Het derde onderdeel is een korte buitenrit door de mooie
omgeving in het Grandorse- gebied( ongeveer 11 KM.) Via een aangeleverde route ga je onderweg
op zoek naar verstopte afbeeldingen van jokers. Deelnemers onder de 16 jaar en jonger met
begeleiding. ( wie dit is kun je aangeven in het digitale inschrijfformulier) Bij de start krijg je de route
en wordt de starttijd genoteerd. Bij binnenkomst je eindtijd en lever je je papier met genoteerde
jokers in. Op de route die je meekrijgt staan tel. nummers, mocht het nodig zijn. Het is toegestaan
samen te starten.
De B ( van DRB) staat voor behendigheid. ( Zowel voor Menners als onder het zadel). Kan gezien
worden als vaardigheidsspel voor jong en oud, samen met je paard. Samen een team worden en
grenzen verleggen op eenvoudige en relaxte wijze. Geen enkel onderdeel van de behendigheid is
verplicht. Je legt een parcours af van spel onderdelen die je zelf kiest. Een voorbeeld is
“Boodschappen doen” samen met je paard of pony. Op verschillende plaatsen in het parcours liggen
boodschappen die je in de supermarkt kunt vinden. Jij gaat deze verzamelen in een boodschappen
tas.
Bij elk onderdeel zal de jury op gepaste wijze begeleiden. Bij de jeugd zal deze begeleiding, leuk
stimulerend en zeker veilig zijn.

Via een startlijst zullen richttijden aangegeven worden van de start van elk onderdeel. Dit om te
voorkomen dat de deelnemers aan de rit na 16.30 uur pas terugkeren. Heb je aan alle drie de
onderdelen meegedaan kom je in aanmerking voor het DRB-Kampioenschap.

Uitleg Ringsteken: losstaand onderdeel
Fjovrili en Passie voor Paard en Pony stellen zich als doel, deelnemers, kinderen en volwassenen, in
een vrije omgeving kennis te laten maken met allerlei takken van de paardensport.

De regels voor onder het zadel als aangespannen zijn hetzelfde: Bij de uitslag worden natuurlijk de
disciplines uit elkaar gehaald. De jeugd wordt extra begeleid, mag door eigen begeleider.
De deelnemer krijg de mogelijkheid om 5 ringen te steken waarbij minimaal het paard in draf gaat.
Het parcours bestaat uit een baan van 2.50 meter breed en van 38 meter lang. Op de helft hangt een
ring aan een magneet. De deelnemer benadert de ring van twee kanten met een stok in de handen,
heen en terug. Bij aangespannen wordt op de bok of achter in de koets, de ring gestoken door de
bijrijder. Het aantal ringen worden genoteerd. Die combinaties die hetzelfde aantal ringen hebben
gaan afkampen en krijgen wederom 5 ringen om te steken. De combinatie met de meeste ringen is
de winnaar. Indien nodig wordt het afkampen herhaald totdat er een winnaar is.
De prijs voor de winnaar zal een geld bedrag van 15 % van de totale inschrijfgelden zijn van het
Ringsteken.( 2 categorieën Mennen en onder het zadel)

