TOEKOMSTIGE WERELD KAMPIOENSCHAPPEN
Mensport Wereld Kampioenschappen voor Gehandicapten worden nu elke twee
jaar gehouden en plannen voor toekomstige kampioenschappen worden
momenteel gepland.
In 2009 werd het eerste FEI internationaal gehandicapten mensport event georganiseerd in Frankrijk tijdens de FEI Kampioenschap voor de “Heavy Horse” in Les Ateliers
de Valle du Selle, Conti. Het was een enorm success en het ziet er naar uit dat
Frankrijk meerdere kampioenschappen kan organiseren.
De 2010 kampioenschappen worden gehouden in Nederland in Breda, tijdens Breda
Hipique op landgoed Prinsenhoeve van 2 tot 5 September.

Tijdens de kampioenschappen kun je niet alleen de beste internationale
gehandicapte menners zien die het tegen elkaar opnemen maar je ziet ook een
landen wedstrijd. Kortom een echte show van de hoogste klasse in gehandicapte
mensport.

HOE IS HET KAMPIOENSCHAP INGEDEELD,
WELKE DISCIPLINES KUN JE ZIEN?
Dresage: Dit is een onderdeel waarin je een antal verplichte
figuren binnen een 100 x 40 meter manege moet rijden.
Onderdelen zijn op precisie, snelheid, versnellingen, cirkels van
bepaalde grote and stops op bepaalde punten. De
gelijkmatigheid van alle onderdelen, de controle van het
paard, positie en gedrag zijn bepalend voor de score.
De Marathon: Het meest
spectaculaire onderdeel. Is
een parcours van 15 kilometer, waarin je een antal
hindernissen moet rijden. Elke hindernis heft een
aantal poortjes and A tot en met E of F, met
scherpe bochten, steile hellingen, water hindernissen en in deze omstandigheden worden paard en
menner getetst op accuratesse, snelheid en
stamina.
Hindernis parcourse – “Cones”: Dit onderdeel
test de souplesse van paard en menner en een
succesvolle combinatie is die combinatie die
binnen de toegestane tijd en met geen fouten
het parcour aflegt. Het parcour bestaat uit een
van te voren vastgelegde route waar de deelnemers laten zien volledig onder controlle te zijn
van paard en koets.
Voor meer informatie neem contact op met:
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Invaliden paarden sport in dressage en mennen heeft zich ontwikkeld in the
afgelopen 25 jaar en wordt beoefend door paarden sport liefhebbers met een
grote variatie van handicaps.
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Paarden sport voor de gehandicapten is een regelmatig terugkerend
fenomeen op de Olympische Spelen voor gehandicapten sinds 1996 en
ondanks het feit dat het een relatief nieuwe sport is zijn er wereld
kampioenschappen voor gehandicapten mensport al 6 keer met ongeveer
10-15 deelnemende landen. Ondanks het feit dat dit nog lang niet genoeg
deelnemers heft opgeleverd is er hoop dat de mensport voor de
gehandicapten een plaats zal krijgen in de Olympische Spelen voor
Gehandicapten.
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Zoals in elke competitie zo zijn er in mensport voor
gehandicapten regels om the bepalen welke
deelnemers met welke handicaps in welke klasse
uitkomen tegen elkaar om ere en “gelijkmatige”
wedstrijd
van
te
maken.
Rijders
worden
ondergebracht in 5 verschillende klassen en mensport
beoefenaars in 2. Alle deelnemende
landen met
een team moeten een deelnemer hebben in klasse 1.
(Klasse 1 is de klasse met de meest ernstige
handicaps). Al ser wordtdeelgenomen aan een
internationale wedstrijd moet er een deelnemer zijn
van de klasse 1. Deelnemers worden geclasificeerd
naar het aantal ledematen welke werkeen en worden gebruikt
tijdens het
mennen. Ze worden ondergedeeld in de klasse 1 of 2.
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Sinds de introductie van 3 delige competitie
(marathon, dressage en pionnen rijden) on
Groot Britanie in 1969 deze sport is snel gegroeid en is erg populair. Deze sport heft
“geen limiet” en er kan worden deelgenomen door deelnemers van elk niveau. Velen, gehandicapt of niet, hebben veel plezier
in de mensport en het contact met paarden
en ponies en in wedstrijden worden alle deelnemers getest tegen over elkaar in verschillende klassen. In nationale kampioenschappen zien we een toename in het aantal gehandicapte deelnemers. Er is niet alleen een goed competitie het geeft
ook de deelnemer een positieve “kick”!
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