WRV Rijssen pakt uit op 1 november 2014 met “De Surprise Ren” – nationale
ren!

Nieuw Nieuw Nieuw
We hebben een andere opzet bedacht voor deze laatste wedstrijd:
Mooie Prijzen zijn er te winnen ook leuke whippetartikelen, de waarde is altijd meer dan de laatste
plekken in de normale finales, maar met de Feestmaanden in het vooruitzicht leek het de WRV
Rijssen een leuk idee om wat anders te doen.

Uitleg van de Surprise Ren:
Voor de finales zijn er 6 enveloppen waarin een prijs zit, waarvan er 1 is met het totale prijzengeld
van die rit de ander 5 enveloppen daar zit dus een surprise. (kadoartikelen).
De nr. 1 van de rit begint met een envelop te pakken en zo verder naar nr 6.
in de envelop staat wat je hond heeft gewonnen.
Maar het prijzengeld kan dus bij elke finalist terecht komen, en de rest is nog een grote verassing,
Maar er zijn mooie prijzen.

Omdat het al laat in het jaar is en vroeg donker is de prijsuitreiking direct na afloop in de kantine.
We hopen op veel deelname om deze ren tot een succes te maken.

Inschrijven voor woensdag 29 oktober 20.00 uur
Bij Dinie Poorte email: mariapp@planet.nl of via de website: www.wrvrijssen.com
tel: 0523‐250330 of 06‐10234016

Uitnodiging voor de Nationale Ren.

De SURPRISE REN- WRV RIJSSEN. 1-11-2014
Plaats:Rijssen
Arendbaanstraat 100
7461DT
Tel:0548-520018

Renafstanden:

350mtr. en 475mtr.
Grasbaan met opgehoogde bochten, Sleephaas met zanduitloop.

Tijdwaarneming:

Video-ondersteunende elektronische tijdwaarneming

Renreglement:

De wedstrijd wordt verlopen onder de bepalingen die in het
Nationale ren-en coursingreglement zijn opgenomen, voorts wordt u er op
attent gemaakt dat er controle metingen kunnen worden uitgevoerd om vast te
stellen of de hond de toegestane grootte heeft voor de klasse waarin hij/zij is
ingeschreven.

Uitvoering:

De greyhounds lopen een 2 rittensysteem met eventuele tussenloop
De finales worden gelopen met 6 honden. Indien er per ras/geslacht/klasse
minder dan 3 honden starten, lopen reuen en teven samen, dit geldt niet voor
de whippets A/B en de A/B plus klasse, daar lopen reuen/teven gescheiden.
De C klasse loopt gescheiden als en 3 reuen/teven startten.

Deelname:

Alle rassen dienen een geldige renlicentie te hebben.

Sluiting inschrijving:

Woensdag 29 oktober,sluiting 20.00 uur
Inschrijving mag slechts plaatsvinden door de hoofdeigenaar. Met de
inschrijving aanvaardt de inschrijver het van toepassing zijn van de
reglementen, zoals deze zijn vastgelegd door de Commissie voor de
Windhondenrensport in Nederland.

Inschrijven bij:

Bij Dinie Poorte tel: 0523-250330 of 06-10234016 Of email:mariapp@planet.nl
En via het formulier op de website:www.wrvrijssen.com
Inschrijfgeld 10 euro per hond.
Prijzengeld: volgens de regels CvW,

Extra Prijzen:

Prijzengeld word van de totale rit aan 1 finalist uitgekeerd,
De andere 5 finalisten krijgen kadoartikelen waarde is verschillend tot
ongeveer 10 euro. In de finale zitten 6 enveloppen waar dus een kaartje in zit,
het is dus van te voren niet bekent wie het prijzengeld of een kado wint. Na
afloop van de wedstrijd kunt u de prijzen afhalen in de kantine.

Aansprakelijkheid:

De organisatie is niet aansprakelijk voor een eventueel niet doorgaan van de
wedstrijd en/of voor schade of andere gebeurtenissen op en rond de renbaan.

Dopingcontrole:

Volgens het renreglement van de CvW kan dopingcontrole worden uitgevoerd
d.m.v. urine en/of bloedonderzoek.

Kamperen:

Vanaf vrijdagmiddag 31 oktober, 2014, kosten 10 euro per weekend.
Aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat.

