Iberische Dressuur Masters,
Stichting MCI-NL
De competitie voor het Spaanse en
Portugese paard

De MCI
Masters du Cheval Ibérique, een competitie waar ruim 300 Iberische combinaties uit 9 Europese landen elk jaar strijden om de
titel: "Masters du Cheval Ibérique", oftewel: “Master van het Iberische paard”. Deze competitie is in Zuid- Frankrijk ontstaan en
is ondertussen uitgegroeid tot een ware must voor de liefhebber van de Pura Raza Española (PRE) en de Portugese Pura Sangre
Lusitanos (PSL).
Om als Nederland deel te kunnen nemen aan het MCI Internationale kampioenschap, dient er eerst een Nationaal
kampioenschap plaats te vinden. Om dit te kunnen realiseren zal Stichting MCI-NL meerdere wedstrijden organiseren.
Gekwalificeerde ruiters kunnen deelnemen aan het Nederlands kampioenschap het NK waar wordt bepaald welke combinaties
de kans krijgen om Nederland te vertegenwoordigen op de finale van het EK 2019.
De kwalificaties
Een aantal reguliere KNHS-wedstrijden worden aangemerkt als kwalificatiewedstrijd voor het MCI. U kunt de aangewezen
wedstrijden vinden op de kalender van de MCI-NL website en Facebook pagina.
Tijdens de kwalificatie wedstrijden t/m het ZZ-zwaar worden de regulieren KNHS- proeven gereden. Bij een scoren van 62% of
hoger bent u gekwalificeerd om deel te mogen nemen aan het Nationale Kampioenschap MCI-NL. Rijdt u ZZ-zwaar of hoger met
uw paard, dan is het opsturen van een KNHS-protocol met een score boven de 60% voldoende om u te kwalificeren voor het
Nationale kampioenschap MCI-NL. Ook zal de MCI-NL drie MCI wedstrijden organiseren waar u volgens de MCI richtlijnen de
dressuur proef en de kür op muziek kan rijden. De resultaten zijn altijd combinatie gebonden.
Het Internationale kampioenschap
Wanneer u in zowel uw reguliere proef als in de kür op muziek boven de 60% hebt gepresteerd bent u geselecteerd om ons
land te vertegenwoordigen. Internationaal rijdt u dezelfde proeven als op het Nationale
kampioenschap MCI-NL. Op dit Internationale concours kunt u individueel MCI kampioen worden in uw klassement en strijd u
met landgenoten voor de landentitel. Het Internationale kampioenschap is alleen opengesteld voor PRE’s en PSL’s met
stamboekpapieren.
De MCI-startpas
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan deze competitie? Vul dan dit formulier in en mail het naar info@mci-nl.club
Deze combinatie gebonden pas kost € 60,00 per kalenderjaar. Kijk op de site voor alle extra’s die u hiervoor krijgt.
Website: www.mci-nl.club E-mail: info@mci-nl.club

Aanvraag MCI-NL Deelname pas
Om uw aanvraag voor een startpas compleet te maken, vult u volledig onderstaande informatie in en dan maken wij het
zo snel mogelijk voor u in orde.
Let op! De startpas is combinatie gebonden. Wilt u deelnemen met meerdere paarden? Vul dan meerdere malen het kopje
“Gegevens paard” in en ontvang meerdere startpassen.

Persoonlijke gegevens:
Voor- en achternaam:_____________________________________________________________________
Straat + huisnummer:_____________________________________________________________________
Postcode + woonplaats:____________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________________
Telefoonnummer:________________________________________________________________________
Geboortedatum:__________________________________________________________________________
Gegevens paard:
Stamboeknaam:__________________________________________________________________________
Wedstrijd/roepnaam:______________________________________________________________________
Ras:___________________________________________________________________________________
Geslacht:_______________________________________________________________________________
Geboortedatum:__________________________________________________________________________
Chipnummer:____________________________________________________________________________
Stamboeknummer en Fokker paard:___

___________________________________________________

Wanneer uw deelnemerspas is aangevraagd kunt u zich inschrijven voor een kwalificatiewedstrijd. Heeft u een
wedstrijd uitgezocht?Dan kunt u zich gewoon via de normale weg inschrijven via mijnknhs.nl of startlijsten.nl bij de
organisatie welke de wedstrijd organiseert. Ook dient u ons te laten weten aan welke wedstrijd u deelneemt. Dit laat u
weten via de mail of via het inschrijfformulier op de website. Vanaf hier regelen wij de kwalificatie verder voor u.
Voor onze eigen MCI-NL wedstrijden zullen er inschrijfformulieren per wedstrijd via FB en de site te vinden zijn.
Na het aanvragen van de pas krijgt u van ons een betaalverzoek, pas wanneer de betaling is voldaan gelden de behaalde
resultaten die u op wedstrijden heeft gereden. De kosten van de pas zijn € 60,00 en deze is heel het kalenderjaar 2019
geldig.
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u Stichting MCI-NL toestemming om uw gegevens te registreren.
Is iets nog niet duidelijk of mist u informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Handtekening aanvrager,

________________________

Stichting MCI-NL

