Kampioenschapsreglement
Hippiade Voltige 2018
Ingaand op 1 september 2017
De volgende KNHS Voltige kampioenschappen worden uitgeschreven tijdens de Hippiade in augustus 2018:











Teams klasse Z
Teams klasse M
Teams klasse L
Teams klasse B
Solo’s klasse Z (dames en heren)
Solo’s klasse M (dames en heren)
Solo’s klasse L (dames en heren)
Pas-de-Deux klasse Z
Pas-de-Deux klasse M
Pas-de-Deux klasse L

Algemene Bepalingen
De voorwaarden van dit reglement zijn aanvullingen/afwijkingen op de reglementaire wedstrijdbepalingen van het
Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Voltige. In alle gevallen waarin dit
kampioenschapsreglement, het Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Voltige niet voorzien,
dan wel in gevallen waarin geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, beslist de KNHS.
Startgerechtigheid
Een deelnemer mag tijdens het KNHS-kampioenschappen alleen in de hoogste klasse waarin/het hoogste niveau
waarop de deelnemer in de periode tussen het voorgaande kampioenschap en dit kampioenschap uitkomen. Het
betreft de hoogste klasse per samenstelling (solo, pdd, team)
Starten in een hogere klasse/ op een hoger niveau voorafgaand aan het kampioenschap is niet toegestaan.
Wanneer gestart is in een hogere klasse/ op een hoger niveau (dit geldt voor reglementaire, onreglementaire en
hc-starts) is men niet meer startgerechtigd in de lagere klasse op de kampioenschappen. Uitzondering voor een
deelnemer op het verplicht starten in de hoogste klasse zijn deelnemers die verplicht moeten degraderen. Zij
moeten tijdens het KNHS-kampioenschappen uitkomen in de klasse waarnaar zij gedegradeerd zijn.
In de klasse B teams dient een team te bestaan uit tenminste 3 voltigeurs. Op het kampioenschap dient gestart te
worden met dezelfde deelnemers van het B team zoals deze gedurende het jaar is uitgekomen. Indien eenmaal
hoger is gestart dan de klasse B (als Solo, Pas-de-Deux en/of Team) door een voltigeur dan mag door de
betreffende voltigeur niet meer aan de klasse B op het kampioenschap worden deelgenomen.
Het is niet toegestaan om in dezelfde samenstelling (team/Pas-de-Deux) zowel deel te nemen aan het
Nederlands Kampioenschap als aan de Hippiade Voltige. Per jaar dient als team/Pas-de-Deux een keus gemaakt
te worden aan welk kampioenschap wordt deelgenomen. Voorbeeld: Indien is deelgenomen aan het Nederlands
Kampioenschap in een teamrubriek dan mag de voltigeur in het betreffende jaar niet deelnemen aan een
teamrubriek van de Hippiade Voltige. Het is wel toegestaan om in een Pas-de-Deux of solorubriek deel te nemen
aan de Hippiade mits voldaan wordt aan het geldende kampioenschapsreglement.
Voltigeurs die willen deelnemen aan het kampioenschap en die het maximale aantal winstpunten in hun klasse
hebben bereikt blijven startgerechtigd op het kampioenschap mits men voor het kampioenschap niet promoveert.
Selectievoorwaarden
Alle resultaten behaald op door de KNHS goedgekeurde, nationale voltigewedstrijden die worden gehouden in
Nederland, in de periode van 1 september 2017 tot 1 augustus 2018 tellen mee.
Een solo voltigeurs moet minimaal deel genomen hebben aan drie wedstrijden om in aanmerking te komen voor
afvaardiging. Over de drie beste resultaten wordt de gemiddelde score berekent. Een team/ Pas-de-Deux moet
minimaal deel genomen hebben aan twee wedstrijden om in aanmerking te komen voor afvaardiging. Over de
twee beste resultaten wordt de gemiddelde score berekent. Deelnemers met de gemiddelde hoogste score in hun
klasse, behaald gedurende de selectieperiode, komen in aanmerking voor afvaardiging.
Het aantal per rubriek af te vaardigen deelnemers wordt jaarlijks door de KNHS vastgesteld. Het aantal
deelnemers dat per rubriek mag starten wordt met behulp van een verdeelsleutel door de KNHS bepaald. Voor
het vaststellen van het aantal combinaties wordt 1 mei 2018 als peildatum gehanteerd.
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Inschrijven
Op 1 augustus 2018 wordt de afvaardigingslijst definitief vastgesteld. Na bekend making van de definitieve
afvaardigingslijst moeten de betreffende deelnemers zich zelf inschrijven voor het kampioenschap volgens de
procedure die door de KNHS wordt kenbaar gemaakt op de website.
Onterecht starten
Wanneer blijkt dat een deelnemer onterecht heeft deelgenomen aan KNHS-kampioenschap, zal de KNHS de
deelnemer per overtreding (administratief verzuim) een administratieve heffing opleggen zoals vermeld in de
Wedstrijdtarievenlijst. Tevens wordt het resultaat van het betreffende KNHS-kampioenschap door de KNHS
geschrapt (dat betekent; inleveren “titel”) en eventueel behaalde prijzen en/of onderscheidingen vervallen aan de
wedstrijdorganisatie.
Prestatiepunten
Punten die behaald zijn tijdens dit kampioenschap tellen mee voor promotie en degradatie.
1. Voorwaarden voor deelname aan het KNHS kampioenschap voltigeren
Er dient gevoltigeerd te worden volgens de regels van de betreffende klasse zoals omschreven staat in het
Wedstrijdreglement Voltige.
Per klasse zal er een plicht en een kür gevoltigeerd worden waarover een totaal score wordt opgemaakt.
Per klasse is kampioen de voltigeur cq. het team dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. In
geval van ex-aequo is het puntentotaal toegekend voor de plicht doorslaggevend.
In de klasse B teams is in geval van ex-aequo het puntentotaal toegekend voor het paard doorslaggevend.
Aanvullende bepalingen
- Er zal een veterinaire controle van het voltige paard plaatsvinden voorafgaand aan de wedstrijd. Het paard dient
‘fit to compete’ te zijn.
- Baan verkennen is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen moment in het programma.
- De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie

Reglement Hippiade Voltige 2018

2

