Selectievoorwaarden voor de Indoorkampioenschappen 2017

Kampioenschappen datum:
dressuur paarden en pony’s

Springen Paarden klasse B en L
Springen Pony's klasse B t/m ZZ
Springen Paarden M t/m ZZ

10 feb. B en L1 dressuur paarden en 1e proef Z1 Z2 en ZZL
11 feb. L2 t/m M2 paarden. Z1 en Z2 DE pony en
finales Z1 Z2 en ZZL paarden en Z2 pony’s
12 feb. B t/m M2 pony’s alle categoriën en Z1Z2 cat. C
17 februari 2017, sluiting woensdag 8 februari 2017
18 februari 2017, sluiting woensdag 8 februari 2017
18 februari 2017, sluiting woensdag 8 februari 2017

Selectie:
Dressuur Paarden klasse B-L1-L2-M1-M2-Z1-Z2-ZZ licht
Dressuur Pony’s klasse B-L1-L2-M1-M2-Z1-Z2 alle categorieën
De organisatie van deze wedstrijden is in handen van een aantal verenigingen c.q.
concoursorganisaties. Voor verdere bijzonderheden (inschrijfgeld e.d.) verwijst KNHS Regio
Friesland u naar de vraagprogramma’s van de betreffende wedstrijden. Deelnemers aangesloten
bij verenigingen die geregistreerd zijn in Friesland worden ten alle tijden geplaatst mits zij zich op
de correcte wijze en vóór de desbetreffende sluiting datum hebben opgegeven.
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Het beste plaatsingsresultaat van de 2 selectiewedstrijden is bepalend voor eventuele
afvaardiging. In de dressuur dient men minimaal een score van 58% te hebben behaald om te
kunnen worden afgevaardigd.

Vrije opgave indoor kampioenschappen:
Springen pony’s en paarden: klasse B, L , M , Z , ZZ alle categorieën
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Springruiters-amazones die meerdere paarden /pony´s tot hun beschikking hebben kunnen deze
in tot de sluitingsdatum doorgeven. Er mogen maximaal 3 paarden/pony’s per klasse worden
aangemeld. Er kunnen geen reservepaarden worden ingeschreven.
Er worden geen nieuwe paarden/pony's meer geaccepteerd na de sluitingsdatum, ook geen
omwisselingen van paarden.

Voorwaarden voor deelname
•
•
•

Deelname aan de selectiewedstrijden staat open voor combinaties die lid zijn van een
vereniging binnen de Regio Friesland
De selectiewedstrijden worden verreden onder het geldende kampioensreglement
Het is combinaties die zich hebben geselecteerd voor de regio-kampioenschappen niet
toegestaan te promoveren voor de regio-kampioenschappen. Tussen het regiokampioenschap en het KNHS-kampioenschap mag men wel promoveren.

Maximaal aantal te starten paarden op de kampioenschappen:
Er is geen maximum aan het aantal starts. Echter wij handteren wel maximaal 3 starts per klasse
Een paard/pony mag slechts door één ruiter in dezelfde discipline worden gestart. Dat houdt
bijvoorbeeld in dat als 2 personen met hetzelfde paard/pony selectie rijden en beiden zouden
worden geselecteerd, er een keuze moet worden gemaakt welke combinatie op de Friese
Kampioenschappen gaat rijden.

Springen
•

Voor het springen geldt dat een combinatie op regio- en KNHS-kampioenschappen slechts
in 1 klasse mag uitkomen. In de discipline springen geldt dat er tijdens een kampioenschap
alleen gestart mag worden in de hoogste klasse waarin de combinatie uitgekomen is
(m.u.v. degradaties). Zie voor details het kampioenschapsreglement op onze site:
http://www. link volgt later

•

Het is niet toegestaan om tijdens de kampioenschappen deel te nemen in zowel de klasse
B en klasse Z/ZZ en L en de klasse ZZ.

Dressuur




Bij de discipline dressuur is het niet toegestaan tijdens Regio- en/of KNHS-kampioenschappen deel
te nemen in zowel de klasse B als de klassen vanaf Z1. Ook is het niet toegestaan tijdens Regioen/of KNHS-kampioenschappen deel te nemen in zowel de klasse L1 als de klassen vanaf Z2
Voor de uitgebreide regelgeving betreffende de startgerechtigdheid verwijzen wij naar het
kampioenschapsreglement 2017 dat op onze site staat http://www. link volgt later

Inschrijvingen
•
•
•

Deelnemers dressuur dienen zich digitaal in te schrijven bij de organisatie van de
betreffende selectie wedstrijden. Vermeld duidelijk bij opmerkingen SELECTIE
Deelnemers die zich tijdig (conform het Algemeen Wedstrijdreglement) hebben opgegeven
zullen niet op een wachtlijst worden geplaatst.
Men moet startgerechtigd zijn in de klasse waarvoor men zich inschrijft.
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•

•
•

•
•

•

•

Rijdt men twee proeven/selectiewedstrijden dan telt het best gereden plaatsingsresultaat
(dressuur). Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de Regio Kampioenschappen,
moet het gereden resultaat (dressuur) 58 % of hoger zijn. Voor de Z dressuur pony’s geldt
dat iedereen die op 1 van de selectieproeven 58% of meer heeft behaald, is geplaatst voor
de kampioenschappen.
Plaatsing geschiedt d.m.v. plaatsingspunten. In geval van ex-aequo worden de betreffende
plaatsingspunten opgeteld en gedeeld.( dressuur)
Selectie vindt plaats in de hoogst gereden klasse.
Voorbeeld: Start men de eerst selectiewedstrijd in de klasse M1 en kiest men er voor om
de tweede selectiewedstrijd M2 te starten, dan tellen de punten van de hoogst gereden
klasse (M2) voor selectie.
Het aantal finale plaatsen dressuur wordt door het Regio bestuur bepaald.
Wanneer een geselecteerde deelnemer uitvalt voor het kampioenschap wordt deze plaats
(indien mogelijk) zonder overleg opgevuld conform de plaatsingslijst (dressuur) tot de
verschijning van de definitieve startlijst.
Ponyruiters en amazones die in 2015 de leeftijd van 18 jaar bereiken komen niet in
aanmerking voor de selectie bij de pony's. Zij moeten nl. op de datum van de
kampioenschappen in 2017 startgerechtigd zijn.
Als er in de dressuur flexibel is gestart, dan dient men kampioenschappen te rijden in de
hoogste gereden klasse vanaf 1 oktober 2016.

Deelnemers die zich hebben geplaatst voor de kampioenschappen:
•

•
•

Zo gauw in een klasse de 2 selectiewedstrijden zijn verreden, zullen de namen van de
geselecteerden en reserve op de internetsite van Regio Friesland worden geplaatst. Onder
het kopje Kampioenschappen Indoor. www.paardensportfriesland.nl
Dressuur geselecteerden en reserves, dienen zich vóór 28 januari 2017 op te geven. Vrije
inschrijving is open vanaf 25 december 2016.
De sluitingsdatum voor het springen is woensdag 8 februari 2017

• Inschrijven dressuur en springen via MijnKNHS !!!!!!!!!
Wedstrijdsecr. KNHS Regio Friesland
Claudia Reinsma – v.d. Meulen
wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl
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voorlopige afvaardigingsaantallen per klasse/categorie indoor kampioenschappen 2017

ponys B AB C DE totaal 16 (er wordt een evenredige verdeling gemaakt op
basis van het aantal gestarte deelnemers per categorie)

ponys L1 AB C DE totaal 16(er wordt een evenredige verdeling gemaakt op
basis van het aantal gestarte deelnemers per categorie)

ponys L2 AB C DE totaal 16 (er wordt een evenredige verdeling gemaakt op
basis van het aantal gestarte deelnemers per categorie)

ponys M1M2 AB C DE totaal 20 (er wordt een evenredige verdeling
gemaakt op basis van het aantal gestarte deelnemers per categorie)

ponys Z1 Z2 C DE alle combinaties die ≥ 58% in 1 van de
selectieproeven hebben gescoord

paarden B: 20
paarden L1: 20
paarden L2: 24
paarden M1: 14
paarden M2: 12
paarden Z1: 16
paarden Z2: 8
paarden ZZL: 8
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