Verdeelsleutel Hippiade Voltige 2019
De verdeelsleutel van de Hippiade Voltige geeft aan hoeveel deelnemers per klasse mogen starten op
de hippiade voltige in augustus 2019. Alle resultaten behaald op door de KNHS goedgekeurde,
nationale voltigewedstrijden die worden gehouden in Nederland, in de periode van 1 september 2018
tot 1 augustus 2019 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 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 2019 als peildatum
gehanteerd.
Gedurende het wedstrijdseizoen worden de gemiddelde hoogste scores van de deelnemers
bijgehouden. Deze worden in een ranking geplaatst.
Aantal startplaatsen
Van het totaal aantal actieve deelnemers in een klasse op 1 mei 2019 mogen minimaal vier
deelnemers starten op de hippiade voltige. Van het totaal aantal actieve deelnemers in een klasse
wordt vier afgetrokken en het aantal dat overblijft daarvan wordt conform onderstaande een aantal
startplaatsen toegevoegd. De aantallen worden afgerond naar boven.
Solo L
Solo M
Solo Z

1/3 deel
1/2 deel
3/4 deel

PDD L
PDD M
PDD Z

1/3 deel
1/2 deel
3/4 deel

Team B
Team L
Team M
Team Z

1/3 deel
1/3 deel
1/2 deel
3/4 deel

Voorbeeld; op 1 mei 2019 zijn er 21 B teams actief in nationale voltigewedstrijden. Minimaal 4 van de
21 deelnemende teams mogen starten op de hippiade. 21 - 4 = 17. Van de 17 mag 1/3 deel ook
starten op de hippiade. 1/3 deel van 17 = 5.67, afgerond naar 6. Er mogen dus 4 + 6 teams starten op
de hippiade.
De 10 hoogst geplaatste teams in de ranking mogen meedoen aan de hippiade.
De tussenstand wordt gedurende het wedstrijdseizoen gepubliceerd op www.knhs.nl

