KNHS Kring Rivierengebied
SELECTIEREGLEMENT Kring Rivierengebied, april 2022
In kring Rivierengebied vindt selectie van ruiters en amazones voor de Gelderse Regiokampioenschappen plaats
volgens dit reglement. Het aantal af te vaardigen combinaties per klasse, zowel voor dressuur als voor springen,
wordt bepaald door het bestuur van de Regio Gelderland, aan de hand van het aantal gestarte combinaties per
kring over de eerste en tweede selectiewedstrijd
Dit Kring-reglement wordt tevens gebruikt voor de aanwijzing van Kringkampioenen. Hiertoe is een aantal
aanvullingen opgenomen in het selectiereglement.
Selectiewedstrijden algemeen
1.
Door het rijden van selectiewedstrijden kunnen ruiters en amazones zich selecteren voor afvaardiging naar
de Regiokampioenschappen en tevens voor het Kringkampioenschap.
2.
Selectiewedstrijden kunnen worden georganiseerd door rijverenigingen en hippische sportaccommodaties
die daarvoor zijn aangewezen door het Kringbestuur. De outdoor wedstrijden van de Kring worden op zand
gereden en niet meer op gras.
3.
Na de vergadering over het samenstellen van de wedstrijdkalender voor een seizoen, bepaalt het
Kringbestuur waar de selectiewedstrijden dat seizoen gereden zullen worden. Selecties voor springen
kunnen buiten de eigen Kring plaatsvinden.
4.
Combinaties die hebben deelgenomen aan een selectiewedstrijd, krijgen een aantal plaatsingspunten
toegewezen overeenkomstig de onderlinge plaatsing van de deelnemende selectiecombinaties in een
klassement.
5.
Wanneer een combinatie niet start tijdens een selectiewedstrijd waarvoor deze zich heeft opgegeven,
worden voor deze wedstrijd 99 plaatsingspunten toegewezen.
6.
Wanneer een combinatie een proef of parcours wel start, maar niet beëindigt, krijgt deze combinatie 90
plaatsingspunten toegewezen, ongeacht de reden.
7.
Wanneer een combinatie niet kan of wil worden afgevaardigd naar de Regiokampioenschappen, dan is de
ruiter of amazone verplicht dit uiterlijk vóór of tijdens de laatste selectiewedstrijd te melden aan de
wedstrijdsecretaris van de Kring.
8.
Wanneer een geselecteerde combinatie op een later tijdstip alsnog besluit niet deel te nemen aan de
Regiokampioenschappen is de ruiter of amazone verplicht dit uiterlijk één week vóór het kampioenschap te
melden aan de wedstrijdsecretaris van de Kring. Deze kan dan de reservecombinatie in de gelegenheid
stellen deel te nemen.
9.
Een ruiter of amazone kan in één klasse maar met één paard of pony worden afgevaardigd naar de
Regiokampioenschappen.
10. Een paard of pony kan in één klasse maar met één amazone of ruiter worden afgevaardigd naar de
Regiokampioenschappen.
11. Wanneer een ruiter of amazone zich in één klasse met meerdere paarden of pony’s kwalificeert voor
afvaardiging naar de Regiokampioenschappen, dan staan de paarden of pony’s die hij of zij niet verkiest te
starten, automatisch reserve voor de betreffende ruiter of amazone.
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12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

De punten 8, 9, 10 en 11 zijn niet van toepassing op de aanwijzing van de Kringkampioenen: alle
deelnemende combinaties komen in aanmerking voor het Kringkampioenschap.
Wanneer een paard of pony met meerdere ruiters of amazones afgevaardigd zou mogen worden naar de
Regiokampioenschappen, dan staan de amazones of ruiters die niet worden afgevaardigd, automatisch
reserve met dit paard of deze pony.
In voorkomende gevallen onder punt 8 t/m 11 bepalen (ouders van) ruiters of amazones zelf welke
combinatie naar de Regiokampioenschappen wordt afgevaardigd.
Wanneer de weers- en/of bodemomstandigheden op de dag van de selectiewedstrijd naar inzicht van een
delegatie van het Kringbestuur niet verantwoord zijn, dan vervalt de selectiestatus van betreffende wedstrijd.
Het is aan de wedstrijdorganisatie om de wedstrijd al dan niet in zijn geheel af te gelasten.
De bepalingen en de selectievoorwaarden van het kampioenschapreglement, zoals onder andere
opgenomen in het vraagprogramma van de Regiokampioenschappen, zijn onverminderd van toepassing.
In niet voorziene situaties neemt het Kringbestuur een zo eerlijk mogelijke beslissing.
Om een prijs voor het Kringkampioenschap te kunnen ontvangen, moet een deelnemer aanwezig zijn tijdens
de huldiging van kampioenen op de door de Kring georganiseerde feestavond. Bij afwezigheid vervalt het
recht op een prijs.

Selectie dressuur indoor- en outdoorseizoen
19. Door de ledenvergadering van de Kring is bepaald dat per seizoen in principe vier selectie proeven worden
uitgeschreven: twee op zaterdagen en twee op zondagen, (een per dag, waarbij de selectieproef als eerste
wordt gereden).
20. Voor dressuur klassen pony’s Z1/Z2 is de inschrijving voor de Regiokampioenschappen vrij: combinaties
hoeven niet deel te nemen aan selectiewedstrijden (de regio bepaalt of er sprake is van vrije inschrijving)
Ruiters en amazones dienen zichzelf in te schrijven voor het Regiokampioenschap bij het
wedstrijdsecretariaat van de Regio. Combinaties dienen voor deelname aan de Regiokampioenschappen wel
te voldoen aan de voorwaarden in het kampioenschapsreglement van de Regio. Door toch deel te nemen
aan selectiewedstrijden komt een combinatie in aanmerking voor het Kringkampioenschap.
21. Een combinatie mag drie selectieproeven rijden: het laagste plaatsingspunt van deze drie proeven telt als
wegstreepresultaat. De vierde gereden selectieproef vervalt automatisch voor de selectie.
22. Een combinatie moet minimaal twee selectieproeven rijden. Wanneer maar twee selectieproeven zijn
gereden, is er geen sprake van een wegstreepresultaat.
23. Een deelnemer moet bij inschrijving aangeven of hij of zij meerijdt voor selectie. Het is de
verantwoordelijkheid van de deelnemer om dit duidelijk te vermelden bij inschrijving voor de betreffende
wedstrijddatum.
24. Wanneer een combinatie flexibel start, dan kan deze zich alleen selecteren in de hoogste klasse waarin de
combinatie uitkomt.
25. Per wedstrijddag kan alleen de daartoe aangewezen proef worden gereden als selectieproef. Het is aan het
Kringbestuur te bepalen welke proeven gereden worden voor selectie. Indien tijdig bekend zal dit de proef
zijn die de combinatie ook tijdens de Regiokampioenschappen moet rijden.
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26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.

Wanneer er voor de bepaling van de Kringkampioenen en de afvaardiging naar de Regiokampioenschappen
sprake is van een ex aequo aantal plaatsingspunten, dan zal de plaatsing tijdens de laatste gezamenlijk
gereden selectiewedstrijd doorslaggevend zijn.
Wanneer geen sprake is van een gezamenlijk gereden selectiewedstrijd, dan zal gebruik worden gemaakt van
een mogelijkheid tot overkampen tijdens een daartoe door het Kringbestuur aangewezen reguliere wedstrijd.
De dag na de laatste selectiewedstrijd krijgen ruiters en amazones via e-mail een oproep van het
wedstrijdsecretariaat van de Kring of zij in aanmerking komen voor overkampen.
De proeven die worden gereden tijdens het Regiokampioenschap worden, indien van toepassing, tevens
aangemerkt als proeven voor overkampen.
Wanneer door overmacht twee van de vier selectiewedstrijden geen doorgang vinden, dan gelden de twee
overige selectieproeven voor afvaardiging naar de Regiokampioenschappen, zonder wegstreepresultaat.
Voor het Kringkampioenschap worden bij de ponycombinaties alle categorieën samengevoegd per klasse.
Het Kringkampioenschap betreft dus de klassen B, L, (L1/L2), M (M1/M2) en Z (Z1/Z2).
Bij de paardencombinaties betreft het Kringkampioenschap de klassen B, L, (L1/L2), M (M1/M2) en Z (Z1/Z2
en ZZL of Z1 en Z2/ZZL).
Indien er bij ex-aequo na de totale berekening nog steeds sprake is van een ex-aequo op plaatsingspunten
wordt er gekeken naar de totale behaalde punten over de 2 proeven met de laagste plaatsingspunten.

Selectie springen, indoor- en outdoorseizoen
Per seizoen worden drie selectiewedstrijden voor springen georganiseerd.
Voor de hogere klassen (hoogtes) kunnen deelnemers vrij inschrijven voor de Regiokampioenschappen (de
regio bepaalt welke klasse een vrije inschrijving betreft) Wanneer deze combinaties wel aan de
selectiewedstrijden meedoen, komen zij ook in aanmerking voor het Kringkampioenschap.
Door de ledenvergadering is bepaald dat tijdens het outdoorseizoen de selectiewedstrijden niet meer op
gras zullen plaatsvinden voor zowel dressuur als springen.
Wanneer een combinatie flexibel springt, dan kan deze zich alleen selecteren in de hoogste klasse waarin de
combinatie uitkomt. (met uitzondering van de tussenklassen/hoogtes)
Een deelnemer moet bij inschrijving aangeven of hij of zij meerijdt voor selectie. Het is de
verantwoordelijkheid van de deelnemer om dit te vermelden bij inschrijving voor de betreffende
wedstrijddatum.
Van de drie selectieparcoursen tellen de plaatsingspunten van de beste twee en wordt er één gebruikt als
wegstreepresultaat.
Een combinatie moet minimaal twee selectieparcoursen springen om in aanmerking te kunnen komen voor
het Kringkampioenschap en afvaardiging naar de Regiokampioenschappen.
Wanneer door overmacht één van de selectiewedstrijden geen doorgang vindt, dan gelden de overige twee
selectieparcoursen voor de afvaardiging naar de Regiokampioenschappen. En is dan geen sprake van een
wegstreepresultaat.
Bij een ex-aequo plaatsing zal worden gekeken naar het laagste aantal strafpunten op de laatste
gezamenlijke wedstrijd. Wanneer de betreffende combinaties dan nog ex-aequo staan, wordt gekeken naar
de stijlbeoordeling/tijd van deze laatste gezamenlijke wedstrijd.
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42.

Voor het Kringkampioenschap worden bij de ponycombinaties alle categorieën samengevoegd per
klasse/hoogte (volgens het bijgevoegde schema).
43. Voor het Kringkampioenschap kunnen zowel bij de pony- als de paardencombinaties twee opeenvolgende
klassen/hoogtes (zie bijgevoegd schema) worden samengevoegd, afhankelijk van het aantal deelnemers. De
klasse/hoogtes met rijstijl is hiervan uitgezonderd, omdat deze op stijl wordt beoordeeld. De overige
klassen/hoogtes worden op tijd beoordeeld.
Voor de tussenhoogtes worden geen selecties uitgeschreven

Schema met indeling selectiehoogtes
pony
A
B
C
D
E

50 *
60 *
70 *
80 *
90 *

60
70
80
90
100

90
100
110

100
110
120

120
130

Paard

100 *

110

120

130

135

140

* op rijstijl beoordeeld; rijstijlparcours art 280.5.a met barrage
.. klassiek parcours op tijd art 238.2.b met barrage
.. 2-manches art 273.3.a met barrage, 1e manche op tijd, 2e manche niet op tijd
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