REGIO GELDERLAND / FLEVOLAND

Bepalingen outdoor kampioenschappen regio Gelderland/Flevoland.
Algemeen:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het outdoor KNHS kampioenschapsreglement is tevens van toepassing.
Om op het Regiokampioenschap te mogen starten moet minimaal aan het volgende aantal, door de
betreffende kring uitgevoerde selectiewedstrijden, zijn deelgenomen.
1-2 wedstrijden:
Alle wedstrijden.
3 wedstrijden:
Minimaal 2 wedstrijden.
4-5 wedstrijden:
Minimaal 3 wedstrijden.
6 wedstrijden:
Minimaal 4 wedstrijden.
Een deelnemer mag aan maximaal 2 kampioenschapsrubrieken per discipline deelnemen.
Een deelnemer mag per kampioenschapsrubriek met maximaal 2 paarden/pony’s deelnemen.
Voor deelname aan de dressuur moet minstens een score van 60% zijn gereden op één van de
selectiewedstrijden.
Voor deelname aan het springen moet, voor de klassen welke selectie rijden, maximaal 4 strafpunten
zijn gereden op één van de selectiewedstrijden.
Deelnemers, welke zijn geselecteerd, dienen zich via kring in te schrijven, wijzigingen door te geven en
af te melden.
Deelnemers voor de vrij in te schrijven klassen moeten minimaal 1 winstpunt hebben behaald voor of op
sluitingsdatum.
Inschrijven voor de vrij in te schrijven klasse kan alleen via het inschrijfformulier op de website van de
Regio www.knhsregiogelderland.nl/inschrijfformulier
Inschrijven voor de afdeling en verenigingskampioenschappen kan alleen via het op de website
vermelde inschrijfformulier.
Wijzigingen kunnen worden doorgeven tot: 2 dagen voor aanvang van de wedstrijd, voor de afdeling en
verenigingsrubrieken kan, indien noodzakelijk, een uitzondering worden gemaakt.
Verzoeken voor de planning moeten aan de regio gemaild worden voordat de startlijsten zijn
gepubliceerd.
Startlijst gepubliceerd vanaf: ca. 8 dagen voor de wedstrijd
Reservecombinaties worden tot datum wijziging opgeroepen.

Dressuur:
Paarden en pony’s Klasse B t/m Z1 en pony’s klasse Z2 cat. C:
•
•
•

Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.
Kampioen is de combinatie met de hoogste score over de gereden proef.
In geval van ex-aequo klassering wordt artikel 137 lid 8a en c van het Wedstrijdreglement toegepast.

Paarden Klasse Z2 en ZZ-Licht en pony’s klasse Z2 cat. D en E:
•
•
•
•

Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen.
Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef (Kür op muziek): 6 met een minimum van het aantal
afgevaardigden plus 2. Bij een ex-aequo klassering om de laatste plaats die recht geeft op deelname
aan de kür, mogen alle op deze plaats geëindigde combinaties deelnemen aan de kür.
Kampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over beide proeven.
In geval van ex-aequo is de score in de 2e proef doorslaggevend.

Springen:
De indeling van de rubrieken is conform het kampioenschapsreglement.

Rijstijlparcours:
•
•
•
•
•

Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.
Parcours: Rijstijlparcours, art. 280.5.a met barrage
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
Is er dan nog een ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: stijlcijfer (1e ond.) toegekend door de hoofdjury.

Tabel A:
•
•
•
•

Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.
Parcours: klassiek op tijd, art. 238.2.b met barrage
Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en tijd in
de barrage.
Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: tijd in het basisparcours.

2 Manches:
•
•
•
•
•

Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.
Parcours: 2-manches art. 273.3.a met barrage 1e manche op tijd, 2e manche niet op tijd.
De beste 50% mogen deelnemen aan de 2e manche.
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.

Verenigingskampioenschappen:
•
•
•
•
•
•

Het verenigingskampioenschap bestaat uit het rijden van een individuele dressuurproef, door vier
combinaties en het afleggen van een springparcours, door vier combinaties.
Een vereniging mag met meerdere teams deelnemen.
Iedere ruiter mag slechts met één paard/pony starten en maximaal éénmaal in elk onderdeel van een
team.
Iedere ruiter mag slecht in één team starten.
Een paard mag slechts door één ruiter worden gestart en maximaal éénmaal in elk onderdeel van een
team, een pony mag door twee ruiters worden gestart.
Voor de overige bepalingen is het KNHS kampioenschapsreglement van toepassing.

Uitslagberekening verenigingskampioenschap
Dressuur
Per vereniging worden de punten, behaald door de vier individuele dressuurcombinaties bij elkaar opgeteld. Een
individuele dressuurcombinatie die wordt uitgesloten/gediskwalificeerd, krijgt 20 punten minder toegewezen dan
de combinatie die het laagst werd gewaardeerd van alle andere individuele dressuurruiters, die voor het
kampioenschap in de betreffende klasse zijn gestart en niet zijn uitgesloten/gediskwalificeerd.
Springen
Het totaal aantal strafpunten (vastgesteld overeenkomstig tabel A/art. 236) van alle spring-combinaties van
dezelfde vereniging wordt vermenigvuldigd met twee om tot het aantal aftrekpunten te komen. Deze
aftrekpunten worden vervolgens in mindering gebracht op het totaal dressuurresultaat van de betreffende
vereniging. Bij de paarden in het 1.00-springen en bij de pony's cat. A/B t/m 0.60-springen en cat. C/D/E t/m
0.70-springen is alleen het behaalde resultaat in strafpunten van belang. Er wordt geen stijlwaardering gedaan.
Voor wat betreft de aftrekpunten bij het springen als onderdeel van het Verenigingskampioenschap geldt, dat
een combinatie maximaal 40 aftrekpunten kan behalen. Combinaties, die meer dan 20 strafpunten behalen of
die worden uitgesloten/gediskwalificeerd in het parcours, krijgen voor de berekening van de uitslag van het
kampioenschap 40 aftrekpunten toegewezen, welke niet zullen worden vermenigvuldigd.
Ex-aequo
De vereniging met het hoogste totaal aantal punten in het eindklassement is kampioen. Indien twee
verenigingen met een gelijk aantal punten eindigen, is het totaalresultaat (op basis van de vier beste resultaten)
dat is behaald bij het onderdeel individuele dressuur doorslaggevend voor het vaststellen van de onderlinge
plaatsing. Indien de punten nog gelijk zijn, beslist het beste individuele resultaat per vereniging bij het onderdeel
individuele dressuur. Valt er dan nog geen beslissing dan is het cijfer voor het onderdeel het recht gerichte,
ontspannen en in aanleuning gaande paard bepalend bij het onderdeel individuele dressuur van het beste
individuele resultaat van de vereniging.

