SA MINIATUURPERD SKOU KLASSE 2018
Deelnemers moet verseker dat hulle ten volle en korrek geregistreer is by die Suid Afrikaanse
Miniatuurperd telers genootskap. Tydelike Skou lidmaatskap is bekikbaar en verpligtend vir alle
deelnemers WAT NIE geregistreerde lede is nie teen n lidmaadskap dag-fooi van R200.00 per
miniatuurperd. Die tydelike lidmaatskap laat jou toe om in te skryf vir alle klasse vanaf klas 43 tot
klas 82. Kontak ronande@studbook.co.za vir tydelike skou lidmaatskap. (R200 per perd )
Reunperde is vrygeskeld van tydelike skou lidmaatskap. Groep van drie merries – enige ouderdom.
Moet aan die selfde eienaar behoort. Reunperde skou verniet in twee klasse en betaal daarna
halfprys vir inskrywings. Kinderklasse gratis. Hierdie reëling geld by skoue wat deur die
Genootskap gereel word.
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Groep van drie merries – enige ouderdom. Moet aan een eienaar behoort
Beste Paar – Hings en Merrie. Beide diere moet aan dieselfde eienaar behoort.
Merrie met twee van haar nageslag, enige geslag, nie noodwendig die eiendom van dieselfde
eienaar nie.
Drie van die nageslag van n merrie, enige geslag, nie noodwendig die eiendom van dieselfde
eienaar nie.
Hings met twee van sy nageslag, enige geslag, nie noodwendig die eiendom van dieselfde
eienaar nie.
Drie van die nageslag van n hings, enige geslag, nie noodwendig die eiendom van dieselfde
eienaar nie.
Senior Basis Merrie, ouer as 3 jaar, groter as 95cm tot en met 100cm.
Merrie met suipvul. ( Vul mag hoogstens 6 maande oud wees.)
Merrievul onder 6 maande oud – Mag nie groter as 80cm wees nie.
Hingsvul onder 6 maande oud – mag nie groter as 80cm wees nie.
Merrievul 6 tot 12 maande oud - mag nie groter as 84cm wees nie.
Hingsvul vul 6 tot 12 maande oud - mag nie groter as 80cm wees nie.
Merrievul 12 tot 18 maande oud - mag nie groter as 90cm wees nie.
Hingsvul 12 tot 18 maande oud - mag nie groter as 86cm wees nie.
Junior Merrie 18 to 24 maande oud - mag nie groter as 90cm wees nie.
Junior Hings 18 to 24 maande oud - mag nie groter as 88cm wees nie.
Junior Merrie 24 to 36 maande - mag nie groter as 95cm wees nie.
Junior Hings 24 tot 36 maande - mag nie groter as 90cm wees nie.
Junior Merrie 36 tot 48 maande - mag nie groter as 95cm wees nie.
Junior Hings 36 tot 48 maande - mag nie groter as 90cm wees nie.
Senior Merrie ouer as 4 jaar groter as 90cm maar mag nie 95cm oorskry nie.
Senior Hings ouer as 4 jaar groter as 85cm maar mag nie 90cm oorskry nie.
Senior Merrie ouer as 4 jaar groter as 85cm maar mag nie 90cm oorskry nie.
Senior Hings ouer as 4 jaar groter as 80cm maar mag nie 85cm oorskry nie.
Senior Merrie ouer as 4 jaar groter as 80cm maar mag nie 85cm oorskry nie.
Senior Hings ouer as 4 jaar groter as 75cm tot en met 80cm.
Senior Merrie ouer as 4 jaar goter as 75cm maar mag nie 80cm oorskry nie.
Senior Hings ouer as 4 jaar groter as 70cm tot en met 75cm.
Senior Merrie ouer as 4 jaar 75cm en kleiner.
Senior Hings ouer as 4 jaar 70cm en kleiner.
Beste Reunperd vanaf 90cm tot en met 100cm.
Beste Reunperd kleiner as 90cm.
KAMPIOEN EN RESERWE KAMPIOEN MERRIE-VUL - (1ste en 2de plekke in klasse 9
en 11)
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34. KAMPIOEN EN RESERWE KAMPIOEN HINGS-VUL – (1ste en 2de plekke in klasse
10 en 12)
35. KAMPIOEN EN RESERWE KAMPIOEN JUNIOR MERRIE. (1ste en 2de plekke in klasse 13, 15, 17,
en 19)
36. KAMPIOEN EN RESERWE-KAMPIOEN JUNIOR HINGS (1ste en 2de plekke in klasse 14, 16, 18,
en 20.)
37. KAMPIOEN EN RESERWE-KAMPIOEN SENIOR MERRIE (1ste en 2de plekke in klasse 21, 23, 25,
27, en 29.)
38. KAMPIOEN EN RESERWE-KAMPIOEN SENIOR HINGS (1ste en 2de plekke in klasse 22, 24, 26,
28, en 30.)
39. KAMPIOEN EN RESERWE-KAMPIOEN REUNPERD. (1ste en 2de plekke klasse 31 en 32)
40. GROOT-KAMPIOEN EN RESERWE GROOT-KAMPIOEN MERRIE. Kampioene en Reserwe
Kampioene in klasse 33, 35 en 37)
41. GROOT-KAMPIOEN EN RESERWE GROOT-KAMPIOEN HINGS (Kampioene en Reserwe
Kampioene in klasse 34, 36 en 38)
42. OPPERSTE KAMPION EN RESERWE OPPERSTE KAMPIOEN MINIATUUR PERD. (Kampioene en
Reserwe Kampioene klasse 40 en 41)
43. Merrie Soliede kleur, enige ouderdom (60% kleur ; 40% konformasie)
44. Hings of Reunperd, soliede kleur, enige ouderdom (60% kleur; 40% konformasie)
45. Merrie Bont kleur, enige ouderdom (60% kleur; 40% konformasie)
46. Hings of Reunperd Bont kleur, enige ouderdom (60% kleur ; 40% konformasie)
47. Merrie - Appaloosa kleur. Soliede of Bont Kleur. Enige Ouderdom. (60% kleur; 40% konformasie)
Geen kruis-inskrywings tussen klasse 45 and 47)
48. Hings of Reunperd - Appaloosa kleur. Soliede of Bont kleur (60% kleur ; 40% konformasie) Geen
kruis-inskrywings tussen klasse 46 and 48)
49. Presentasie Dryf – Enkeltuig (Tuig, Drag, en algehele indruk.)
50. Presentasie Dryf – Dubbeltuig (Tuig, Drag, en algehele indruk.)
51. Ope Dryfklas - Enkeltuig.
52. Ope Dryfklas – Dubbeltuig.
53. Hindernis Dryfklas – Enkeltuig. Slegs punte teen
54. Junior Dryfklas. Drywer moet tussen 14 jaar en 18 jaar oud wees. Enkeltuig. Merrie, Hings of
Reunperd. Deelnemers mag kompeteer van die begin van die jaar wat hulle 14 word tot die
einde van die jaar wat hulle 18 jaar oud word.
55. Kinder Dryfklas. Drywer moet 6 tot 13 jaar oud wees. Enkeltuig. Merrie, of Reunperd.
Deelnemers mag kompeteer vanaf die jaar waarin hulle 6j oud word tot die jaar waarin hulle 13
word. ( Mag deur n Volwassene vergesel word)
56. Dames Dryfklas. – Enkeltuig.
57. Dames Dryfklass Dubbeltuig.
58. KAMPIOEN DRYFKLAS (1ste en 2de plekke klasse 49, 51, 53, 54, 55 en 56)
59. Langlyne kLAS – Perd moet verskeie hindernisse in lang lyne/leisels doen. Ope klas.
60. Volwasse Nutsperdklas. Hanteerder moet ouer as 18 jaar oud wees. Perd moet n
verskeidenheid hindernisse doen in hand aan ‘n lei-riem.
61. Junior Nutsperdklas. Hanteerder moet tussen 10 en 18 jaar oud wees. Deelnemers mag
kompeteer vanaf die begin van die kalender jaar waarin hulle 10 jaar oud word tot die einde van
die jaar waarin hulle 18 jaar oud word. Perd moet n verskeidenheid hindernisse doen in hand
aan ‘n lei-riem.
62. Kinder Nutsperdklas. – Hanteerders mag deelneem van die begin van die jaar waarin hulle 4 jaar
oud word tot die einde van die kalender jaar waarin hulle 9 jaar oud word. Hanteerders mag
deur n volwassene vergesel word. Perd moet n verskeidenheid hindernisse doen in hand aan ‘n
lei-riem.
63. Beste Uitgevatte Perd en Ruiter – Hings Merrie of Reunperd.
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64. Beste Kinderruiter – Hings Merrie of Reunperd.
65. Beste Uitgevatte perd en Hanteerder. Hings, Merrie of Reunperd.
66. Beste Kinderhanteerder onder die ouderdom van 8 jaar. (Kinders moet netjies geklee wees met
langboek, hemp en skoene. Hoed en handskoene moet gedra word.) Kinders mag deur ‘n
volwassene vergesel word en ‘n tweede lei-riem mag gebruik word.
67. Beste Kinderhanteerder 8 tot 14 jaar oud. (Kinders moet netjies aangetrek wees met langboek,
hemp en skoene. Hoede en handskoene moet gedra word. )
68. Hings van Teler wat vir die eerste keer skou.
69. Merrie van Teler wat vir die eerste keer skou.
70. Kleinste Perd. Net senior Perde ouer as 3 jaar. Word beoordeel op Konformasie 40 % en Hoogte
60 % Beoordelaars bepunt perde konformasie op n maximum punt van 10.
71. Beste Merrie van n ongeregestreerde teler. Enige ouderdom. Tot en met 100cm.
72. Beste Hings van n ongeregistreerde teler. Enige ouderdom . Tot en met 90cm.
73. Beste Staljong (Inskrywings Verniet. )
74. Kostuum klas.
75. Nuweling Skou-spring. – Perde wat nie gegradeer is as Ope Springperde nie. Hoogte van perde
80cm en kleiner. Geen kruisinskrywings tussen Nuweling- en Ope klasse nie.
76. Nuweling Skou-spring. – Perde wat nie gegradeer is as Ope Springperde nie. Hoogte van perde
groter as 80cm tot en met 90cm. Geen kruisinskrywings tussen Nuweling- en Ope klasse nie.
77. Nuweling Skou-spring. – Perde wat nie gegradeer is as Ope Springperde nie. Hoogte van perde
groter as 90cm tot en met 100cm. Geen kruisinskrywings tussen Nuweling- en Ope klasse nie.
78. Ope Skou-spring. Perde 80cm en kleiner. Geen kruisinskrywings tussen Nuweling klasse en Ope
klasse nie.
79. Ope Skou-spring. Perde groter as 80cm tot en met 90cm. Geen kruisinskrywings tussen
Nuweling- en Ope klasse nie.
80. Ope Skou-spring . Perde groter as 90cm tot en met 100cm. Geen kruisinskrywings tussen Ope
en beginner springklasse nie.
81. Kragsprong – Perde 80cm en kleiner. Net een hindernis.
82. Kragsprong – Perde groter as 80cm tot en met 90cm in hoogte. Net een hindernis.
83. Kragsprong – Perde groter as 90cm tot en met 100cm. Net een hindernis.
Die Skou-organiseerder en die Raad mag volgens hulle diskressie te enige tyd enige
klasse kombineer of verdeel.
NB –‘n Toekenning sal gegee word vir die perd met die BESTE BEWEGING. Die
beoordelaar/s sal sy/hulle diskressie gebruik.
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