Bepalingen
Kampioenschappen Dressuur vanaf klasse ZZ-Zwaar
Ingaand op 1 april 2018 en geldig tot 1 april 2019

Het bestuur van de KNHS stelt jaarlijks de voorwaarden voor deelname aan de Nederlandse en KNHS –
kampioenschappen voor paarden klassen ZZ-Zwaar t/m Zware Tour, alsmede de kampioenschappen
voor Children, Junioren, Young Riders en U25. De voorwaarden zijn aanvullingen / afwijkingen op de
reglementaire wedstrijdbepalingen.
Op de kampioenschappen worden de volgende kampioenschappen verreden:
Outdoor paarden KNHS-kampioenschap:



ZZ-Zwaar
Lichte Tour

Outdoor paarden Nederlands kampioenschap:






Children
Junioren
Young Riders
U25
Zware Tour

Indoor paarden KNHS-kampioenschap:







ZZ-Zwaar
Lichte Tour
Children
Junioren
Young Riders
U25
Zware Tour

Algemene Bepalingen
1.
Deelname aantal paarden
Aan selectiewedstrijden mag een deelnemer aan de discipline dressuur met maximaal vier paarden
deelnemen.
2.
Deelname klasse / rubriek
Een deelnemende combinatie dient op alle selectiewedstrijden te starten in de klasse waarin de
combinatie startgerechtigd is. Een deelnemende combinatie dient op het KNHS-/ Nederlands
Kampioenschap te starten in de klasse waarin de combinatie zich geselecteerd heeft.
3.
Startgerechtigheid
Starten in een hogere klasse/ op een hoger niveau voorafgaand aan de laatste selectiewedstrijd 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. Met uitzondering van combinaties welke verplicht moeten degraderen.
Na de laatste selectiewedstrijd mag een combinatie promoveren naar een hogere klasse met behoud
van startgerechtigdheid in de klasse waarin de combinatie wordt afgevaardigd naar het KNHSkampioenschap of Nederlands Kampioenschap. Een combinatie mag tijdens selectiewedstrijden en
KNHS-kampioenschappen slechts in 1 klasse uitkomen. Per seizoen dient een combinatie te kiezen aan
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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 Children, Junioren of Young
Riders datzelfde seizoen. Wanneer een combinatie heeft deelgenomen aan een kampioenschap
Children, 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.
Een combinatie mag tijdens de selectiewedstrijden en het KNHS-kampioenschap alléén uitkomen in de
hoogste klasse waarin/ het hoogste niveau waarop de combinatie in het lopende seizoen voorafgaand
aan het KNHS-kampioenschap uitgekomen is. Voor Children-, Junioren- en Young Riders combinaties
evenals voor combinaties die uitkomen in de Paradressuur, geldt dat zij per seizoen moeten kiezen aan
welk kampioenschap zij deelnemen.
4.
Onreglementair starten
Wanneer blijkt dat een deelnemer onreglementair heeft deelgenomen aan een KNHS-kampioenschap
en/of Nederlands 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 en/of Nederlands Kampioenschap door de KNHS
geschrapt (dat betekent inleveren “titel”) en eventueel behaalde prijzen en/of onderscheidingen vervallen
aan de wedstrijdorganisatie.
5.
Per paard één ruiter in dezelfde discipline
Op Regio-, KNHS- en Nederlandse Kampioenschappen mag een paard slechts door één deelnemer in
het lopende seizoen in dezelfde discipline worden gestart. Lopende seizoen; d.w.z. voor de Outdoor
kampioenschappen op of na 1 april en voor de Indoorkampioenschappen op of na 1 oktober.
6.
Wildcards
Het bestuur van de KNHS kan besluiten tot het geven van wildcards voor deelname aan de
kampioenschappen indien de betreffende combinatie op verzoek van de bondscoach deelneemt aan een
internationale wedstrijd of andere wedstrijd in het kader van de voorbereiding op Europese en/of
Wereldkampioenschappen. Een wildcard kan uitsluitend worden verstrekt voor deelname aan dezelfde
discipline als waaraan men tijdens de betreffende internationale wedstrijd of voorbereidingswedstrijd
heeft deelgenomen.
7.
Startverbod
Wanneer een combinatie zich heeft geselecteerd voor de KNHS-kampioenschappen en/of Nederlandse
Kampioenschappen, is deze combinatie ook gehouden om op het desbetreffende KNHS-kampioenschap
en/of Nederlands Kampioenschap te starten. Het verkiezen van een andere wedstrijd (in binnen en/of
buitenland) op de dag van dat KNHS-kampioenschap en/of Nederlands Kampioenschap, is om deze
reden niet toegestaan. Voor deelnemers, die zich hebben geselecteerd voor de KNHSkampioenschappen en/of Nederlandse Kampioenschappen, geldt vanwege het voorgaande op de dag
van het desbetreffende KNHS-kampioenschap en/of Nederlands Kampioenschap dan ook een
startverbod voor elke andere wedstrijd behoudens overmachtsituaties, dit ter beoordeling van de KNHS.
Wanneer achteraf blijkt dat een daartoe geselecteerde deelnemer op de dag van het desbetreffende
KNHS-kampioenschap en/of Nederlands Kampioenschap niet is gestart, maar op die dag aan een andere
wedstrijd heeft deelgenomen, kan hiervan opgave worden gedaan bij de Aanklager van de KNHS. Het
behaalde resultaat wordt geschrapt en eventueel behaalde prijzen en/of onderscheidingen vervallen aan
de wedstrijdorganisatie.
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KNHS-kampioenschappen outdoor
1.
2.

3.

4.

Tot dit kampioenschap worden gerekend de klassen ZZ-Zwaar, Lichte
Tour
In de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour mag een deelnemer met twee paarden deelnemen. Aan
het laatste onderdeel van het kampioenschap mag een deelnemer slechts met één paard
deelnemen.
De laatste selectiewedstrijden kunnen worden gehouden tenminste 2 weken voorafgaand aan het
tijdstip van de kampioenschappen voor de betreffende rubriek en niet meer dan 6 weken
voorafgaand aan het KNHS-kampioenschap voor de betreffende rubriek.
De startgerechtigdheidscontrole op de inschrijving voor het KNHS-kampioenschap geschiedt via
de KNHS.

Nederlandse Kampioenschappen Outdoor
1.
2.

3.

Tot dit kampioenschap worden gerekend Children, Junioren, Young Riders, U25 en Zware
Tour (Grand Prix).
Aan het Nederlands Kampioenschap Children en Junioren en Young Riders en U25 mag een
deelnemer met twee paarden deelnemen. In het laatste onderdeel mag slechts met 1 paard per
deelnemer worden gestart.
Aan het Nederlands Kampioenschap Senioren (Zware Tour) mag een deelnemer met drie
paarden deelnemen. Aan het laatste onderdeel mag slechts met 1 paard per deelnemer worden
gestart.

KNHS-Kampioenschappen Indoor
1.
2.

3.

Hiertoe worden gerekend de klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour, Children, Junioren, Young Riders,
U25 en Zware Tour.
Aan de KNHS-kampioenschappen ZZ-Zwaar en Lichte Tour mag een deelnemer per klasse
slechts met één paard deelnemen
In de Zware Tour (Grand Prix), U25, Young Riders, Junioren en Children mag een deelnemer
met maximaal twee paarden deelnemen. Aan het laatste onderdeel van dit kampioenschap mag
slechts met één paard worden deelgenomen.
De laatste selectiewedstrijden kunnen worden gehouden tenminste 2 weken voorafgaand aan het
tijdstip van de kampioenschappen voor de betreffende rubriek en niet meer dan 6 weken
voorafgaand aan het KNHS-kampioenschap voor de betreffende rubriek.

Selectieprocedure
1.
2.
3.

Voor de dressuur klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour kan men zich selecteren
via de drie selectiewedstrijden.
Nadere bepalingen omtrent de selectieprocedure zijn opgenomen in het Vraagprogramma voor
de selectiewedstrijden.
Voor deelname aan het NK geldt een minimum score voor de desbetreffende combinatie van
65% behaald tijdens een landenproef Children, 67% behaald tijdens een landenproef Junioren,
67% behaald tijdens een Landenproef Young Riders. Voor deelname aan het NK Zware Tour
(Grand Prix) is een minimum score van 69% vereist. Voor het NK U25 geldt een percentage van
67% behaald in de GP16-25. De genoemde percentages moeten behaald zijn in het jaar
voorafgaand aan de sluitingsdatum van inschrijving voor het kampioenschap. Mocht het aantal
combinaties door de procentuele beperking te weinig of teveel zijn, dan heeft de organisatie het
recht om het percentage respectievelijk te verlagen of te verhogen tot een acceptabel aantal
deelnemende combinaties bereikt is. De bondscoach kan in overleg met de KNHS de te behalen
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4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

percentages voor Senioren, Young Riders, Junioren, Children en U25 naar boven/beneden
bijstellen t/m de definitieve sluitingsdatum.
Voor afvaardiging naar de KNHS-kampioenschappen Outdoor in de klassen ZZ-Zwaar en
Lichte Tour geldt dat de combinatie een minimum score van 60% behaald moet hebben tijdens
een selectiewedstrijd .
Voor afvaardiging naar de KNHS-kampioenschappen Indoor in de klassen ZZ-Zwaar en Lichte
Tour geldt dat de combinatie een minimum gemiddelde score van 60% moet hebben behaald
over de twee meetellende proeven voor afvaardiging naar het kampioenschap.
Voor deelname aan het KNHS-kampioenschap indoor klasse Zware Tour geldt dat combinaties
minimaal een score van 67% behaald moeten hebben. Voor U25 geldt dat combinaties een
minimale score van 67% moeten hebben behaald in de proef GP 16-25, Voor de Young Riders
geldt dat een percentage van 67% moet zijn behaald in de Landenproef. Voor de Junioren geldt
dat een percentage van minimaal 67% moet zijn behaald in de Landenproef en voor de Children
geldt dat een percentage van minimaal 63% moet zijn behaald in de Landenproef. De behaalde
percentages moeten zijn behaald in het jaar voorafgaand aan de sluitingsdatum van inschrijving.
De resultaten uit de selectiewedstrijden worden niet meegenomen naar het kampioenschap.
Voor de Children, Junioren, Young Riders, U25 en Zware Tour geldt een open inschrijving.
Voor kadercombinaties dient altijd een startmogelijkheid te zijn op een kampioenschap, mits zij
zich voor de sluitingsdatum aanmelden.
Aan alle combinaties die voor de sluitingsdatum inschrijven moet startgelegenheid geboden
worden op één van de drie selectiewedstrijden per selectieweekeinde.
De Technische Commissie Dressuur adviseert inzake de selectieprocedure voor klassen ZZZwaar en Lichte Tour.
Selecties voor de Outdoor kampioenschappen worden gehouden vanaf 1 april. Selecties voor het
Indoor kampioenschappen worden gehouden vanaf 1 oktober. Indien de periode aantoonbaar te
kort is om te selecteren, kan ontheffing worden aangevraagd.
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