AANVULLEND REGLEMENT INZAKE PROGRAMMERING PREMIUM-MEETINGS WOLVEGA:
•
De NDR besluit in overleg met Victoria Park Wolvega elke maandag bij de
vooraangifte welke koersen op de premiumprogrammering voorkomen.
In principe zijn dat naast twee TF-koersen de als premium-koers aangewezen
koersen, tenzij er aanleiding is (o.a. naar aanleiding van het aantal
vooraangiften) om anders te besluiten.
•
De NDR kan daarbij in overleg met Victoria Park Wolvega een
andere koers aanwijzen als PREMIUM-koers met het daarbij behorende
prijzengeld van 6.600 euro.
•
Mocht een als PREMIUM-koers uitgeschreven draverij niet verreden worden als
PREMIUM-koers dan kan deze koers verreden worden als gewone koers maar met een
verhoogde dotering. In dat geval geldt de verhoogde dotering van 2.200 euro.

UITLOTEN & FINALE PROCEDURE
● Koersen voor Trotteur Francais:
- uitloten op puntenklassement v/d Trotteur Francais Challenges winter 2012-2013.
- bij gelijk puntenaantal geldt het klassement uit 2012. Indien dat geen
uitsluitsel biedt, dan loting.
● Overige koersen (behalve finales):
- uitloten op laatste startdatum.
- indien startdatum gelijk dan voorrang o.b.v. het puntentotaal uit de betreffende
challenge, daarna op basis van aantal starts in de betreffende challenge tijdens de
wintermeeting 2012-2013. Indien dan alsnog gelijk dan loting.
● Finales (alle 7 challenges):
- finaleplaatsen worden toebedeeld op basis van het klassement van de
betreffende
challenge. Max. 16 starters.
- bij gelijk puntentotaal voorrang o.b.v. eventuele klassement in de
betreffende
challenge in 2012, daarna op basis van aantal starts in de betreffende challenge
tijdens de wintermeeting 2012-2013. Indien dan alsnog gelijk dan loting.
- toewijzing startplaatsen eerste gelid op basis van klassement. De nummer één uit
het klassement mag als eerste kiezen enz. Bij gelijk puntentotaal voorrang o.b.v.
aantal starts in de betreffende challenge. Indien gelijk dan loting.
-er bestaat de kans tot splitsing (A- en B-finale) indien er meer dan 28
aanmeldingen zijn.
● procedure startposities in de finales
Voor aangifte van paarden voor de finalekoersen van 25 februari en 1 maart
geldt
dat de eerste acht startnummers (eerste gelid) gekozen kunnen worden
door de
trainers op basis van het klassement van de betreffende Challenge (Netl, Boko
Champions, Faber Elite, TF Bronze, TF Silver, TF Golden en TF Lady). Dit vergt
handwerk aan de kant van de sportafdeling van NDR en bij Victoria Park Wolvega.
Daartoe zal vrijdag 15 februari - zoals reeds gebruikelijk voor de TF
Finales- al een belronde worden gedaan door Ralf Dekker. Verzoek aan de trainers om
die dag goed bereikbaar te zijn en snel te reageren.

