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SELECTIEREGLEMENT 
In de kring “West Veluwe” vindt de selectie van ruiters en amazones voor de 
regiokampioenschappen van Gelderland plaats volgens dit reglement. Het aantal af te 

vaardigen combinaties wordt per klasse bepaald door het bestuur van KNHS Regio 

Gelderland aan de hand van het aantal gestarte combinaties per kring op de 1e 

selectiewedstrijd (75%) en het aantal starts in een bepaalde periode door de KNHS 
aangeleverd (25%).  
 

ALGEMEEN 
1. De selectiewedstrijden worden georganiseerd door verenigingen in samenspraak met de 

kring. 

2. De dressuur- en springselecties worden over 3 wedstrijden verreden. Van de 3 
wedstrijden tellen de 2 beste resultaten. In geval van starten op 2 wedstrijden tellen 

beide resultaten. Indien een selectiewedstrijd door (weers-)omstandigheden mocht 

uitvallen, tellen de uitslagen van de overgebleven twee selectiewedstrijden. Als er niet 

aan deze beide wedstrijden is deelgenomen kan men niet afgevaardigd worden. 
3. Op de laatste selectiewedstrijd zal zo mogelijk de afvaardiging bekend gemaakt worden. 

De afgevaardigden én reserves moeten zelf een volledig ingevuld inschrijfformulier 

mailen naar het desbetreffende wedstrijdsecretariaat van de kring. Mailadressen zie 
website www.kringwestveluwe.nl. Vrije inschrijvingen voor de klasses Z pony’s 

(dressuur en springen), ZZL-dressuur paarden (geldt alleen tijdens OUTdoor met bewijs 

van registratie van 1 winstpunt) en Z en ZZ-springen paarden dienen rechtstreeks via 
kampioenschap@knhsregiogelderland.nl aangemeld te worden d.m.v. een geldig 

inschrijfformulier.  

4. De dressuur- en springverrichtingen mogen worden beoordeeld door officials van zowel 

binnen als buiten (voorkeur) de kring “West Veluwe”, maar beslist niet uit de eigen 
vereniging.  

5. Op de laatste selectiewedstrijd zullen de kringkampioenen gehuldigd worden. 

6. Alleen de combinaties met voldoende prestatie komen in aanmerking voor het 
kringkampioenschap en afvaardiging naar de regiokampioenschappen. Voor de dressuur 

geldt minimaal 60% over 1 van de 2 tellende wedstrijden. Voor het springen geldt dat 

er maximaal 8 strafpunten mogen zijn gereden op 1 van de 2 selectiewedstrijden. De 

uitslagen worden gepubliceerd op de website van de kring.  
7. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het starten in de juiste klasse! 

8. Alle voor de selectiewedstrijden ingeschreven combinaties die lid zijn van de kring 

West-Veluwe worden automatisch opgenomen in de selectieberekening. Zowel in- en 
outdoor mogen 2 proeven verreden worden, waarvan er één voor selectie telt en dat is 

altijd de eerste proef. Indoor is dat alleen mogelijk voor verenigingen met 2 

wedstrijdhallen en/of goede losrijdmogelijkheden buiten. 
9. Promoveren tussen de laatste selectiewedstrijd en de regiokampioenschappen is niet 

toegestaan. Wanneer gestart is in een hogere klasse (dit geldt voor reglementaire en 

onreglementaire starts) is men niet meer startgerechtigd in een lagere klasse op de 

kampioenschappen. HC starten mag nooit hoger dan de hoogst geregistreerde 
wedstrijdklasse. 

 

http://www.kringwestveluwe.nl/
http://www.kringwestveluwe.nl/
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10.De organisatie kan m.i.v. het indoorseizoen 2014-2015 zelf de volgorde van de 

springrubrieken bepalen. Het betreft per wedstrijd een klassiek parcours met 

ingebouwde barrage op tijd voor de klasse L t/m ZZ en voor de klasse B geldt een 
klassiek parcours met ingebouwde barrage met beoordeling op stijl voor basisparcours 

én barrage. Combinaties starten verplicht volgens de door de organisatie opgemaakte 

startlijst. Elektronische tijdwaarneming met countdown (!) verplicht. 
11.M.i.v. het indoorseizoen 2014-2015 is het toegestaan om flexibel springen uit te 

schrijven tijdens de selectiewedstrijden. Per selectiewedstrijd telt de hoogst gestarte 

klasse mee voor het kringkampioenschap. Dit is dan automatisch ook de klasse waarin 
de combinatie bij afvaardiging naar de regiokampioenschappen uit moet komen. 

12.Voor het kringkampioenschap komen alle klasses bij de pony’s en paarden in 

aanmerking. Voor de klasses dressuur (ook ZZL paarden) en springen (ook Z en ZZ 

paarden) geldt dat er geselecteerd wordt over 2 van de 3 uitgeschreven 
selectiewedstrijden om mee te kunnen dingen naar het kringkampioenschap. 

13.Het is verplicht om ook de klasses ZZL dressuur paarden en Z en ZZ springen paarden 

uit te schrijven. 
14.De klasse BB springen een officiële klasse geworden, zie disciplinereglement springen 

van 1 april 2016, maar geen kringkampioenschap en geen afvaardiging naar Regio. 

15.Aantal deelnemers per ring en per klasse zal zoveel mogelijk gelijk zijn. 

 
PLAATSING 

1. De combinaties krijgen plaatsingspunten over 3 proeven/parcoursen. Het hoogste 

plaatsingscijfer vervalt. De combinatie met het minste aantal plaatsingspunten is 
Kringkampioen(e).  

2. Bij gelijk aantal plaatsingspunten geeft de proef/parcours verreden is op de laatste 

selectiewedstrijd de doorslag. 
3. Indien nog gelijk, kijkt men eerst of de ex-aequo's in een zelfde ring hebben gereden; 

de beste gaat door of wordt Kampioen. 

4. Indien dan nog gelijk dan worden de dressuurpunten van de 2 beste wedstrijden bij 

elkaar opgeteld. 
5. De plaatsing per wedstrijd is op basis van de ex-aequo regeling volgens het KNHS-

reglement. 

 
AFVAARDIGING NAAR REGIOKAMPIOENSCHAPPEN 

1. De selectie is voor afvaardiging naar de regiokampioenschappen en tevens voor het 

kringkampioenschap. M.u.v. de klasse BB springen. 
2. Alle deelnemers van de kring die aan een selectiewedstrijd hebben deelgenomen krijgen 

aan de hand van de uitslagen van deze wedstrijden plaatsingspunten toegewezen, 

welke gelijk zijn aan de plaatsing. 

3. Voor het aantal kampioenschapsrubrieken en het aantal starts per  
kampioenschapsrubriek verwijzen wij naar het kampioenschapsreglement in het 

vraagprogramma van Regio Gelderland op www.knhsregiogelderland.nl. Indien men in 

meerdere rubrieken geselecteerd is, moet men vooraf aangeven in welke rubrieken 
hij/zij wil deelnemen aan de kampioenschappen en daarvan het inschrijfformulier 

inleveren. Als er in 2 klasses gestart mag worden en valt een paard/pony van deze 

deelnemer uit in één van die 2 klassen, dan heeft hij/zij recht op de 1e reserveplaats 
van dat moment voor een afgevallen 3e klasse waarin de ruiter geselecteerd was.  

 

 

Verder gelden alle bepalingen en selectievoorwaarden zoals opgenomen in het 
vraagprogramma van KNHS Regio Gelderland/Flevoland en het Kampioenschapsreglement 

van de KNHS. 

http://www.kringwestveluwe.nl/
http://www.knhsregiogelderland.nl/

