KNHS Selectieprocedure Indoor Dressuur Kampioenschappen
2018 - ZZ-Zwaar en Lichte Tour

Selectiewedstrijden
De selectiewedstrijden voor het KNHS Indoor kampioenschap dressuur in de klasse ZZ-Zwaar en Lichte
Tour vinden plaats op de volgende data:
e

W018304: 18 november 2017 in Werkendam, Fleury Sport Events
of
W018295: 19 november 2017 in Harich, Stichting Manege Gaasterland
of
W018310: 19 november 2017 in Delft, Van Der Vorm Officemanagement &
Organisatie

e

W018249: 16 december 2017 in Emmeloord, Fleury Sport Events
of
W018335: 17 december 2017 in Den Hoorn ZH, RV. Klavertje Vier
of
W018316: 17 december 2017 in Uden, Manege Olympic

e

W018253: 20 januari 2018 in Nieuw en Sint Joosland, De Kroo Ruitersport
of
W018256: 20 januari 2018 in Bunschoten - Spakenburg, Fleury Sport Events
of
W002199: 21 januari 2018 in Boxtel, Rv. St. Martinus

1 selectiewedstrijd:

2 selectiewedstrijd:

3 selectiewedstrijd:

Per weekeinde mag een combinatie maximaal één selectiewedstrijd starten.
Zit de locatie vol, kan men alleen op de andere locatie starten.
Dubbel inschrijven is NIET toegestaan.
KNHS-kampioenschappen 3 en 4 maart 2018 in Ermelo, NHC Ermelo

Inschrijfprocedure, algemeen
Inschrijven voor de selectiewedstrijden is alleen mogelijk via www.mijnknhs.nl
Sluiting inschrijvingen:
e
1 selectiewedstrijd: 7 november 2017
e
2 selectiewedstrijd: 6 december 2017
e
3 selectiewedstrijd: 10 januari 2018

Startlijsten zullen uiterlijk één week voor de wedstrijd worden gepubliceerd op www.mijnknhs.nl
Meer details over het KNHS-kampioenschap dressuur ZZ-Zwaar en hoger vindt u op
www.knhsindoorkampioenschappen.nl.


Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS en de eventuele daarop gepubliceerde
wijzigingen. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van - en in
te stemmen met dit vraagprogramma en de reglementen van de KNHS.
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De protocollen van de in deze procedure genoemde dressuurproeven zijn te vinden op de KNHS
website.



In alle gevallen waarin bepalingen van de procedure, het vraagprogramma en/of de reglementen
niet voorzien beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met de organisatie.

Ad 1. Selectieprocedure ZZ - zwaar
Opzet
Iedere selectiewedstrijd bestaat uit één onderdeel.
ZZ-Zwaar proef 38
Selectie:
Om voor deelname aan het KNHS-kampioenschap dressuur klasse ZZ-Zwaar, in aanmerking te komen,
dient men aan twee van de drie selectiewedstrijden deel te nemen. Van de drie te verrijden proeven
tellen de twee beste resultaten.
Startvolgorde:
De startvolgorde van de selectiewedstrijden wordt door middel van loting vastgesteld door de organisatie.
Uitzending kampioenschappen:
De beste combinaties uit de klasse ZZ-Zwaar plaatsen zich voor de kampioenschappen. De behaalde
plaatsingspunten behaald tijdens de verreden selectiewedstrijden, bepalen de afvaardiging naar de
kampioenschappen. De beste twee resultaten tellen.
De daarvoor in aanmerking komende deelnemers, die zich via de drie selectiemomenten hebben
geplaatst voor het KNHS-Kampioenschap ZZ-Zwaar , staan vermeld op de eindstand van de
selectiewedstrijden op www.knhsindoorkampioenschappen.nl.
Zie voor verdere bepalingen het vraagprogramma voor de Indoorkampioenschappen 2018.
Prijzen selecties: Rozetten en prijzengeld, zoals vermeld in het vraagprogramma.
Voor de kampioenschappen wordt t.z.t. een vraagprogramma opgesteld te zien in de KNHS
Wedstrijdkalender en op www.knhsindoorkampioenschappen.nl

Ad 2. Selectieprocedure Lichte Tour
Opzet
Iedere selectiewedstrijd bestaat uit één onderdeel.
Proef Prix St. George
Selectie:
Om voor deelname aan het KNHS-kampioenschap dressuur klasse Lichte Tour in aanmerking te komen,
dient men aan twee van de drie selectiewedstrijden deel te nemen. Van de drie te verrijden proeven
tellen de twee beste resultaten.
Startvolgorde:
De startvolgorde van de selectiewedstrijden wordt door middel van loting vastgesteld door de organisatie.
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Uitzending kampioenschappen:
De beste combinaties uit de klasse Lichte Tour plaatsen zich voor de kampioenschappen. De behaalde
plaatsingspunten behaald tijdens de verreden selectiewedstrijden, bepalen de afvaardiging naar de
kampioenschappen. De beste twee resultaten tellen.
De daarvoor in aanmerking komende deelnemers, die zich via de drie selectiemomenten hebben
geplaatst voor het KNHS-kampioenschap Lichte Tour, staan vermeld op de eindstand van de
selectiewedstrijden op www.knhsindoorkampioenschappen.nl.
Zie voor verdere bepalingen het vraagprogramma voor de Indoorkampioenschappen 2018.
Prijzen selecties: Rozetten en prijzengeld, zoals vermeld in het vraagprogramma.
Voor de kampioenschappen wordt t.z.t. een vraagprogramma opgesteld te zien in de KNHS
Wedstrijdkalender en op www.knhsindoorkampioenschappen.nl

Ad 3. Zware Tour & U25 / Junioren & Young Riders
Voor de Zware Tour, U25, Junioren en Young Riders is er geen selectieprocedure, maar geldt een vrije
inschrijving.
Zie voor verdere bepalingen het vraagprogramma en de kampioenschapsbepalingen voor de
Indoorkampioenschappen 2018. Te vinden in de KNHS wedstrijdkalender en op
www.knhsindoorkampioenschappen.nl

Selectieprocedure
1. Voor afvaardiging in de ZZ-Zwaar en Lichte Tour naar de KNHS-kampioenschappen geldt dat
in de proeven gereden tijdens de selectiewedstrijden die meetellen voor afvaardiging, een
minimum score van 60 % behaald moet zijn.
2. In geval van ex-aequo plaatsing voor de laatste plaats, welke nog recht geeft op deelname aan
de kampioenschappen zijn de hoogste plaatsingspunten behaald in de eerst gereden
selectieproef doorslaggevend.
Wanneer dan nog geen beslissing valt, is de score van de voorzitter van de jury in de eerste
gereden selectieproef doorslaggevend.
3. De resultaten uit de selectiewedstrijden worden niet meegenomen naar de kampioenschappen.
4. Aan alle combinaties wordt startgelegenheid geboden op de selectiewedstrijden, mits men vóór
de sluitingsdatum heeft ingeschreven.
Let op!!
Indien er te weinig startplaatsen beschikbaar zijn tijdens de derde selectiewedstrijd, heeft de
organisatie het recht om voorrang te geven aan combinaties die al één van de twee eerder
georganiseerde selectiewedstrijden gereden hebben.
5. Na de laatste selectiewedstrijd mag een combinatie promoveren met behoudt van
startgerechtigdheid in de klasse waarin selectie is gereden voor afvaardiging naar het KNHSkampioenschap.
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6. Een combinatie mag tijdens selectiewedstrijden en KNHS-kampioenschappen slechts in één
klasse uitkomen. Per seizoen dient een combinatie te kiezen aan welk kampioenschap wordt
deelgenomen. Wanneer een combinatie heeft deelgenomen aan selectiewedstrijden Subtop of
aan selectiewedstrijden in de regio en/of regiokampioenschappen is het niet meer toegestaan om
deel te nemen aan de kampioenschappen voor Junioren of Young Riders datzelfde seizoen.
Wanneer een combinatie wil deelnemen aan een kampioenschap Junioren of Young Riders is
het voor die combinatie niet toegestaan deel te nemen aan selectiewedstrijden Subtop of aan
selectiewedstrijden in de regio en/of aan het regiokampioenschap datzelfde seizoen.

Algemene Bepalingen
1. Aansprakelijkheidsuitsluiting
Het bestuur van de KNHS, de officials en andere dienstdoende personen aanvaarden géén
aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen
van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke
aard en oorzaak dan ook. Men neemt deel aan de selectiewedstrijden onder eigen verantwoording.

2. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is als volgt vastgesteld: Voor alle selectiewedstrijden € 17,50 per combinatie per
rubriek. Het inschrijfgeld dient op de wijze te worden voldaan zoals in het vraagprogramma van de
betreffende wedstrijd is vermeld. Deelnemers die hun inschrijfgeld niet hebben voldaan mogen niet
starten.
3. Resultaten
Alle behaalde resultaten komen voor winst- of verliespunten in aanmerking.
Met uitzondering van de Finale proef Kür op muziek tijdens de Individuele Kampioenschappen.
4. Startverbod
Voor ruiters/amazones, die zich hebben gekwalificeerd voor de Kampioenschappen en
afgevaardigd worden, geldt op de datum van het betreffende KNHS-kampioenschap een startverbod
voor elke andere wedstrijd, behoudens overmachtsituaties, ter beoordeling van de directie van de
KNHS. Wanneer achteraf blijkt dat een ruiter op die dag aan een andere wedstrijd heeft
deelgenomen, kan dit door de directie van de KNHS ter beoordeling worden voorgelegd aan de
Aanklager van de KNHS, waaruit mogelijk een tuchtrechtelijke procedure kan volgen. Uiteraard
komen de behaalde resultaten niet voor registratie in aanmerking en vervallen eventueel behaalde
prijzen aan de wedstrijdgevende organisatie.
5. Afmeldingen en opslag
Deelnemers die afmelden na de sluitingsdatum, blijven het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd
aan de wedstrijdorganisatie.
Bij het niet of te laat (na de wedstrijddag) betalen wordt door de wedstrijdgevende organisatie een
opslag op het inschrijfgeld gerekend van € 5,- per combinatie conform de wedstrijdtarievenlijst.
Dit conform artikel 43 van het Algemeen Wedstrijdreglement.
Bij te laat (binnen 24 uur voor afgaand aan de aanvang van de wedstrijd) of niet afmelden kan de
deelnemer worden voorgedragen door de organisatie voor een administratieve heffing door de
KNHS. Conform artikel 43 lid 3 van het Algemeen Wedstrijdreglement. (zie
Wedstrijdtarievenlijst).
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6. Prijzen
Prijzen worden uitgekeerd in een verhouding van één prijs per vier gestarte deelnemers of een
gedeelte daarvan.
7. Startdocumenten
Tijdens de selectiewedstrijden kan door officials worden gecontroleerd op (de aanwezigheid en
juistheid van) wedstrijddocumenten (Paardenpaspoort). Wanneer e.e.a. door een official niet in orde
wordt bevonden, kan uitsluiting van (verdere) deelname volgen.
8. Protesten/Klachten
Protesten en/of klachten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de jury van
beroep, met inachtneming van de in artikel 48 van het Algemeen Wedstrijdreglement opgenomen
bepalingen.
9. Tijdig gereed houden
Deelnemers moeten tenminste 5 minuten voor de gestelde starttijd aanwezig zijn bij de ingang van
de betreffende wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn kan uitsluiting van (verdere) deelname tot
gevolg hebben.
10. Hoofstelnummers
De deelnemende combinaties aan de selectiewedstrijden, halve finale en de individuele
kampioenschappen zijn verplicht hun hoofdstelnummer duidelijk zichtbaar te dragen. Deelnemers
die zich zonder hoofdstelnummer te paard op het voorterrein of elders op het wedstrijdterrein
bevinden, kunnen van (verdere) deelname worden uitgesloten.
11. Harnachement en kledingvoorschriften
Controle op de optoming, het harnachement van het paard en het tenue van de deelnemer kan
plaatsvinden.
12. Puntentelling selectie
Voor de selectiestanden wordt de volgende puntentelling gehanteerd:
Plaats:
e

1
e
2
e
3
e
4
e
5
e
6
e
7
e
8
e
9
e
10
e
11
12e
e
13
e
14
e
15
e
16
17e

Punten:
20 punten
17 punten
15 punten
13 punten
12 punten
11 punten
10 punten
9 punten
8 punten
7 punten
6 punten
5 punten
4 punten
3 punten
2 punten
1 punt
0 punten

enz.
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