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VRAGENDER

KNHS Regio Gelderland (V31005)

11-2-2022 - 12-2-2022
W089268
Status: Goedgekeurd

Wim Romijn
+31316241779
kampioenschap@knhsregiogelderland.nl
www.knhsregiogelderland.nl

Indoor Paard 3
Openstelling: Organisatie, regio of district
Selectiemoment: Nee

Locatie
Paardensportcentrum Lichtenvoorde
Weijenborgerdijk 34
7134 NK VRAGENDER

Inschrijven
Start inschrijven: 11-10-2021

Opmerkingen

Sluiting inschrijven: 25-1-2022

zie einde document

Betaling: Contant

Rubrieken
Startgeld

Klasse Rubriekinformatie

Prijzen

11-2-2022 Springen
€10,00

Z

Paarden 1.30m Klasse Z 2 manches op tijd - art.
273.3
Prijzen: Eremetaal
Niet voor puntenregistratie

Regiokampioenschap
Springen

€10,00

ZZ

Paarden 1.35m Klasse ZZ 2 manches op tijd - art. Regiokampioenschap
273.3
Springen
Prijzen: Eremetaal
Niet voor puntenregistratie

12-2-2022 Springen
€10,00

B

Paarden 1.00m Klasse B rijstijl met barrage - art.
280 lid 5
Prijzen: Eremetaal

Regiokampioenschap
Springen

€10,00

L

Paarden 1.10m Klasse L 2 manches op tijd - art.
273.3
Prijzen: Eremetaal
Niet voor puntenregistratie

Regiokampioenschap
Springen

€10,00

M

Paarden 1.20m Klasse M 2 manches op tijd - art. Regiokampioenschap
273.3
Springen
Prijzen: Eremetaal
Niet voor puntenregistratie

Opmerkingen / Aanvullende informatie
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Voor deze wedstrijd is het kampioenschapsreglement indoor 2021-2022 van de KNHS van toepassing, voor d
e bepalingen en informatie over de Indoorkampioenschappen zie: https://www.indoorkampioenschappen.nl/
Ook is de selectieprocedure van de KNHS regio Gelderland van toepassing (indoor 2021-2022), zie onderstaa
nde:
Opmerkingen indoor springen paarden:

Klasse B:
·

Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.

·

Parcours: Rijstijlparcours, art. 280.5.a met barrage

·

De behaalde resultaten komen voor puntenregistratie in aanmerking.

·

De startvolgorde van het parcours wordt bepaald door middel van loting.

·

De startvolgorde in de barrage van het parcours is gelijk aan de volgorde van voorgaand parcours

·
Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en stijl
in de barrage.
·

Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: stijlcijfer in het basisparcours

·
y.

Is er dan nog een ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: stijlcijfer (1e ond.) toegekend door de hoofdjur

·

Prijsuitreiking te paard

klasse L t/m ZZ
·

Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.

·

1e parcours: 2-manches art. 273.3.a met barrage 1e manche op tijd, 2e manche niet op tijd.

·
De beste 50% (op basis van strafpunten en tijd in de 1e manche) en in elk geval alle foutloze combinati
es van de 1e manche mogen deelnemen aan de 2e manche met een minimum van het aantal afgevaardigden
plus 4. Deelnemers die in de 1e manche zijn uitgesloten of vrijwillig de ring hebben verlaten kunnen niet deel
nemen aan de 2e manche. Voor de foutloze combinaties over beide manches volgt een barrage op tijd.
·

De behaalde resultaten komen niet voor puntenregistratie in aanmerking.

·

De startvolgorde van het 1e manche wordt bepaald door middel van loting.
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·
ag.

De startvolgorde in de 2e manche van het 1e parcours is omgekeerd aan de volgorde voorgaande uitsl

·

De startvolgorde in de barrage van de 2e manche is gelijk aan de volgorde van voorgaand parcours.

·
Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en tijd
over het finale parcours.
·

Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: tijd in het 1e parcours.

·

Prijsuitreiking te paard

·
Aan het kampioenschap Springen Paarden mag een deelnemer aan maximaal twee verschillende kampi
oenschaprubrieken deelnemen.
·
Aan het kampioenschap Springen Paarden mag een deelnemer per kampioenschaprubriek met maxim
aal drie paarden deelnemen.
·
Om op dit Regiokampioenschap Springen Paarden te mogen starten dient voor de klassen B t/m M ma
ximaal 8 strafpunten te zijn gereden op één van de selectiewedstrijden.

Inschrijven:
·
Deelnemers dienen zich via kring (klassen met selectie)/individueel (overige klassen) in te schrijven, wijz
igingen door te geven en eventueel af te melden.
·

Wijzigingen doorgeven t/m: 9 februari 2022

·

Startlijst gepubliceerd vanaf: ca. 10 dagen voor de wedstrijd

·
Inschrijven voor de klasse Z en ZZ is alleen mogelijk voor combinaties met een geldig startbewijs op slu
itingsdatum.
·
Inschrijven voor de klasse Z en ZZ kan alleen via het inschrijfformulier op de website van de Regio www
.knhsregiogelderland.nl/inschrijfformulier
·
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Reservecombinaties kunnen/zullen tot datum wijziging worden opgeroepen.
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