ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN DIAMOND LEAGUE WESTERN 2018

1.
		
		
		

Voor het vaststellen van de stargerechtigdheid en de regelgeving, wordt de regelgeving van de 		
respectievelijke associatie gehanteerd (WRAN, APHA, ApHC, NRHA). De startgerechtigdheid voor
de DLW klassen wordt bepaald door DLW. Inschrijving voor de DLW klassen is voorbehouden aan
ruiters van een niveau vergelijkbaar met WRAN Level 2 of hoger.

2. Voor elke ruiter/paard combinatie dient een apart inschrijfformulier te worden ingevuld.
3. Inschrijvingen worden alleen geaccepteerd als het inschrijfformulier volledig is ingevuld en binnen
		 de daarvoor gestelde termijn door DLW is ontvangen.
4.
		
		
		

Inschrijvingen worden alleen geaccepteerd indien vergezeld van een kopie van het 			
registratiepapier van het paard, een kopie van de startlicentie (NRHA) en een kopie van een 		
geldig lidmaatschap van de desbetreffende associatie van zowel de deelnemer als de eigenaar van
het paard.

5. Inschrijvingen worden alleen geaccepteerd indien het voor deelname verschuldigde bedrag 		
		 volledig is voldaan, uiterlijk op de eerste dag van de competitie.
6.
		
		
		
		

Deelname aan en aanwezigheid op het evenement is geheel voor eigen risico. Noch DLW, noch 		
de eigenaar van de accommodatie aanvaardt enige aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging 		
of diefstal van eigendommen, dan wel voor enig opgelopen letsel c.q. overlijden van een 		
deelnemer en/of op het terrein aanwezig paard of bijrijder tijdens de gehele duur van het 		
evenement, met inbegrip van de aankomst op en vertrek van het terrein en directe omgeving.

7.
		
		
		
		

De deelnemer/eigenaar verzekert dat het paard WA verzekerd is op het moment dat het terrein 		
wordt betreden. De deelnemer/eigenaar is zich ervan bewust dat indien deze verzekering 		
ontbreekt hij of zij volledig aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade door het paard 		
veroorzaakt. De eigenaar van het paard vrijwaart DLW in deze van elke aansprakelijkheid en zal
DLW schadeloos stellen voor mogelijk claims of juridische stappen door derden.

8. De deelnemer/eigenaar verklaart dat het paard vrij is van besmettelijke ziekten en afkomstig is 		
		 van een locatie waar thans geen besmettelijke ziekten voorkomen. DLW behoudt zich het recht 		
		 voor diergeneeskundig onderzoek te laten verrichten bij twijfel.
9. Het paard dient te zijn geënt volgens de geldende FEI richtlijnen.
10. Het paspoort van het paard moet worden overlegd op het wedstrijd secretariaat. Bij verzuim 		
		 hiervan, of indien de entingen niet op orde zijn, volgt uitsluiting van deelname en dient het paard
		 het terrein terstond te verlaten. Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld c.q. boxhuur plaats.
11. DLW is gerechtigd gedurende het gehele evenement dopingcontrole te laten uitvoeren volgens de
		 FEI regelgeving. Bij positief resultaat worden de kosten verhaald op de deelnemer/eigenaar.
12.
		
		
		
		

Wanneer de verantwoordelijke deelnemer zijn verplichting op de wedstrijd, om wat voor reden 		
dan ook, niet kan nakomen, in het bijzonder voor wat betreft het welzijn van het paard, dient
DLW hiervan onmiddellijk in kennis te worden gesteld en dient een derde persoon te worden
benoemd die de verantwoordelijkheid op zich neemt. Deze persoon moet op het 			
wedstrijdsecretariaat een verklaring ondertekenen.

13. Bij annuleren van inschrijving en/of boxreservering vindt geen restitutie van gelden plaats, mits een
		 medische verklaring kan worden overlegd tot 48 uur voor aanvang van het evenement.
		 Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van het evenement dient het volledige verschuldigde

		 bedrag te worden voldaan. In gebreke blijven van betaling wordt gemeld bij de desbetreffende 		
		 associatie.
14. Er dient contant te worden afgerekend bij het secretariaat voor aanvang van het eerste onderdeel
		 waarin het paard van start gaat.
15. Deelnemers die zonder toestemming van DLW gebruik maken van faciliteiten waarvoor niet 		
		 is betaald, dienen hiervoor alsnog het volledige bedrag te voldoen op straffe van uitsluiting van
		 deelname.
16 Het dragen van een veiligheidshelm te paard is verplicht voor deelnemers jonger dan 19 jaar.
17. Het warm rijden in de wedstrijd- en opwarm arena is alleen toegestaan op aangeven van DLW.
18. Longeren in de wedstrijd- en opwarmarena(s) is niet toegestaan.
19. Het dragen van een hoed/veiligheidshelm en het voeren van een duidelijk zichtbaar startnummer is
		 verplicht bij het rijden in zowel de wedstrijd- als de opwarm arena(s).
20. Het door DLW gepubliceerde programma kan te allen tijde worden gewijzigd. Aan het programma
		 kan geen enkel recht worden ontleend.
21. De startvolgorde is bindend. Afwijking van de aangegeven volgorde kan tot diskwalificatie leiden.
		 Afwijking van de startvolgorde kan uitsluitend op aanwijzing van DLW.
22, Bij de prijsuitreiking dient het paard aanwezig te zijn en het dragen van een hoed/veiligheidshelm
		 is verplicht.
23. Tijdens het evenement worden foto’s en opnamen gemaakt. Bezwaar tegen publicatie hiervan 		
		 dient vooraf bij DLW kenbaar te worden gemaakt.

