Regelwijzigingen nav juryoverleg 2 april 2021

We hebben zojuist overlegd over de virtuele shows, en daarbij oplossingen gezocht voor de
praktische problemen die we ervaren hebben. We hebben de volgende afspraken gemaakt:
Regelwijzigingen Virtual Horse Shows
-

-

Juryfee is minimaal € 2,50 per start. Een jury mag meer vragen
Ontbrekende (start)pion terwijl die wel op pattern stond: parcoursfout, 0-score
SSH:
o bij inspectie móet er iemand omheen lopen als een jury, anders parcoursfout, 0score
o parcours dient zo afgelegd te worden alsof de persoon in de bak de jury is, die dient
dus ook op de juiste plek te staan
Andere ruiters mogen op de achtergrond rijden, maar niet door het gebied van de proef van
de deelnemer, en niet storend door het beeld, dit ter beoordeling door de jury
Groeten mag achterwege blijven; als de opname start, start de proef en de beoordeling; als
de opname eindigt, eindigt de proef.
Opnames:
o Positie waar vandaan opgenomen wordt, is opgegeven in pattern en is verplicht,
anders 0-score
o Opnames in HD kwaliteit
o met het licht mee filmen (dus niet tegen de zon of tegen de ramen van de bak in),
deelnemer moet de hele opname duidelijk in beeld zijn, dit ter beoordeling door de
jury. Houdt hier rekening mee t.a.v. de startpositie van het pattern en de positie
waarvandaan gefilmd moet worden
o Als je filmt met een telefoon, direct beginnen vanuit landscape (dus niet starten in
portrait en de camera tijdens filmen naar landscape draaien)
o Niet in/uitzoomen
o Filmen vanaf sta-hoogte
o Geluid: niet perse muziek, normale achtergrondgeluiden. Zeker geen muziek of
geluiden achteraf inmonteren
o Vloeiende opnames; als stukjes ontbreken, of schokkerig verloop: 0-score
o Filmpjes worden niet op internet gepubliceerd ivm AVG; als een deelnemer zijn eigen
filmpje wil publiceren, dan mag dat natuurlijk wel

Regelwijziging vanuit het bestuur
Afschaffen level Topklasse. Dit level wordt in praktijk niet uitgeschreven en heeft daarom
onvoldoende toegevoegde waarde.

