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Uitschrijving Alkmaar Megasprint, maandag 2 april 2018

Jan de Leeuw Memorial Megasprint
Alkmaar, maandag 2 april 2018 (Tweede Paasdag)
Vooraangifte tot donderdag 22 maart 2018, tot 11.00 uur.

Maximaal 16 paarden.
Uitloten op winsom kortebaan 2017.
Indien gelijke winsom wordt er uitgeloot op belastbaar bedrag langebaan.

Afstand 700 meter met autostart.
Paarden worden verdeeld in 4 series van 4 paarden.
Paarden worden verdeeld met een volgens “winsom kortebaan 2017” evenwichtige verdeling over de series. 
Paarden van één entrainement worden daarbij zoveel mogelijk uit elkaar geloot. 
Een rijder mag niet meer dan twee paarden rijden.
Plaatsing aan de start op winsom kortebaan 2017.

1e omloop:
De winnaar van de series (1e omloop) en de nummer 2 gaan door naar de 2e omloop.
De 2e omloop bestaat uit 2 series van 4 paarden.

2e omloop:
De winnaar en de nummer 2 gaan door naar de 3e omloop.
De 3e omloop bestaat uit 2 series van 2 paarden.

3e omloop:
De winnaars van de 3e omloop gaan naar de finale (met 2 paarden).
De verliezers van de 3e omloop gaan naar de troostfinale (met 2 paarden)
Vanaf de 3e omloop dient er te allen tijde een reglementaire winnaar te zijn, anders dient de rit te worden overgereden.

Dotering: € 4.372 (€ 1.500, € 750, € 375, € 250, 5e t/m 8e plaats € 125, 9e t/m 16e plaats € 75 en 10% fokpremie)

Het prijzengeld wordt toegevoegd aan de werkelijke winsom en belastbaar bedrag van de langebaan.
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Voor de PREMIUM meetings van Victoria Park Wolvega,  gelden de volgende voorwaarden:

* Het is verplicht bij de vooraangifte (schriftelijk)  het beslag te melden. Hierop zijn na de vooraangifte geen wijzigingen meer mogelijk.

* Deelnemende rijders moeten minimaal 5 keer zijn gestart.

* PREMIUM koersen hebben 7 prijzen

De volgende voorwaarden gelden voor de TF Challenge 's:

* Uitloten op basis van het desbetreffende TF Klassement, waarbij bij plaatsen worden opengelaten om nieuwkomers 

ook een kans te bieden om te starten. Bij bandenstart  2 plaatsen per band gereserveerd, bij autostart  2 plaatsen in totaal gereserveerd.

Voor deze gereserveerde plaatsen wordt er uitgeloot op laatste startdatum.

* Een trainer of eigenaar kan tijdens de vooraangifte aangegeven dat indien zijn paard wordt uitgeloot in de band, het toegevoegd mag worden

in de volgende band. Dit is alleen mogelijk als in totaal en in de desbetreffende band minder dan het maximaal aantal paarden staan.

Let op: Sluiting vooraangifte op donderdag om 11.00  uur.

ALKMAAR, maandag 2 april 2018; 13.30 u. Vooraangifte tot: donderdag, 22 maart 2018, tot 11.00 u.
08 0 - -- 700 afw. g.l.s. 4.372 MEGASPRINT 2018

Jan de Leeuw Memoriaal Megasprint 2018 ; Maximaal 16 paarden. Uitloten op winsom kortebaan 2017.

Paarden worden verdeeld in 4 series van 4 paarden.

De precieze uitschrijving wordt gepubliceerd in het OB in Draf- en Rensport

GRONINGEN, zondag 1 april 2018; 13.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 26 maart 2018, tot 11.00 u.

01 0 - 0,5 1700 990 Eerste Paasdag

02 0 - 1,2 1700 990

03 0 - 2,7 2300 1.100

04 0 - 5 1700 1.100

05 0 - 8 2300 am/ac 990

06 0 - 12 2300 1.100

07 0 - 17,5 1700 1.100

08 0 - 30 2300 1.210
09 0 - 25 - -- 2240 b m g.l.s. 990 Monté

Indien na sluiting van de vooraangifte geen volledig koersprogramma valt  samen te stellen, zullen de aangegeven paarden

op belastbaar bedrag zo veel mogelijk evenredig worden verdeeld over minimaal 8 koersen. 

Deze koersen zullen worden verreden over 1700 meter Autostart (g.l.s.) Dotering: 990 euro. 

Indien mogelijk wordt geprobeerd om de koers voor amateurrijders (m/v) en de montékoers door te laten gaan, zoals is uitgeschreven.

ALKMAAR, maandag 2 april 2018; 13.30 u. Vooraangifte tot: maandag, 26 maart 2018, tot 11.00 u.

01 0 - 0,5 2060 g.l.s. 1.100 Maidens (2)            Tweede Paasdag

02 0 - 1,3 1720 g.l.s. 1.100

03 0 - 2,9 2060 1.100

04 0 - 4,95 2400 1.100

05 0 - 12,75 2060 am/ac 1.100

06 0 - 17 - 41 - -- 3340 b g.l.s. 1.540 Bandenstart (1)
07 0 - 15 1720 m g.l.s. 1.100 Monte met autostart; Ontheffing (3)

(1) Bandenstart; vakken van 25 meter

(2) Opengesteld voor paarden met een belastbaar bedrag tot 3.000 euro, die nog niet hebben gewonnen.

(3) Opengesteld voor alle paarden, die in 2017 en in 2018 geen montékoers hebben gewonnen.


