Q&A
Waarom heeft u besloten het CHIO Rotterdam 2020 te annuleren?
De huidige situatie waarin ons land en de rest van de wereld momenteel verkeert inzake de
gezondheid van mensen en alle maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen
te gaan. Ook de onzekerheid voor de komende maanden maakt het onverantwoord om de
voorbereidingen voor het komende CHIO Rotterdam te continueren en verplichtingen aan te
gaan.
Wordt het CHIO 2020 verplaatst naar later dit jaar?
Het 72ste CHIO Rotterdam wordt verplaatst naar 24 t/m 27 juni 2021. De internationale
paardensportkalender biedt geen ruimte om het later dit jaar in te halen.
We onderzoeken momenteel of we bijvoorbeeld na de zomer eventueel wat kleinschalige
activiteiten (sportief en/of zakelijk) kunnen organiseren, zodat we het CHIO-gevoel ondanks alles
kunnen vasthouden.
Wat betekent dit financieel voor het CHIO Rotterdam?
Natuurlijk zijn er al kosten gemaakt. Echter door het evenement bijtijds te annuleren hebben we
het aangaan van hele grote verplichtingen kunnen voorkomen. Daarbij hebben we de afgelopen
dagen/uren met onze trouwe sponsoren gesproken en velen van hen hebben hun loyaliteit al
uitgesproken.
Heeft dit consequenties voor de kwalificaties voor de Longines FEI Jumping
Nations Cup finale en de Olympische Spelen
Jazeker heeft dit consequenties, de aangepaste kwalificaties voor de Longines FEI Jumping
Nations Cup finale in Barcelona zijn ons momenteel niet bekend, deze zullen t.z.t. terug te
vinden zijn op de nieuwspagina’s van de FEI. Voor de kwalificaties voor de Olympische Spelen
gelden dezelfde informatiebronnen. Omdat de Nations Cup Dressuur geen finale kent gelden de
wedstrijden die wel reeds hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden als eindresultaat
van de Nations Cup dressuur.
Wordt er nu ook geen selectiewedstrijd voor de CHIO Zuid-Holland Cup
verreden?
Nee, inderdaad zullen de selectiewedstrijden niet plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend in
Rotterdam. Wij verplaatsen de selectiewedstrijden naar de CHIO Rotterdam editie van 2021.
Links naar informatie over het coronavirus:
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Nationale Crisis structuur: https://www.nctv.nl/actueel/nieuws/2020/03/09/nationalecrisisstructuur-actief-voor-coronavirus
NOC* NSF: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirusinternationale-sportevenementen-in-nederland
FEI: https://inside.fei.org/fei/your-role/medical-safety/coronavirus
KNHS: https://www.knhs.nl/nieuws/2020/coronavirus-en-paardensport/
Gemeente Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/coronavirus/

