Kringreglement Kring Noord, Rijn & Gouwe Indoor 2016/2017

1. Erkenning reglementen
Er zal gereden worden onder de dan geldende reglementen van de KNHS. De in dit reglement
genoemde dressuurproeven zijn opgenomen in de uitgave april 2016 van het dressuurproevenboekje.
Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de
bepalingen van dit Kringreglement, het algemene Regio-regelement en de van toepassing zijnde
wedstrijdreglementen van de KNHS.

2. Deelnemersaantallen
Iedere combinatie, die in het bezit is van een geldige startpas, van een vereniging binnen Kring Noord,
Rijn & Gouwe kan zich inschrijven voor de Kringselecties.
Het aantal combinaties welke starten op de Kring finale wordt bepaald, door het aantal combinaties
welke mogen worden afgevaardigd naar de Regio en het aantal starts over beide verreden selectie
wedstrijden. Naast het opgegeven aantal afgevaardigden, door de Regio bepaald, zal het Kringbestuur
evt. een extra aantal starts aanwijzen om ook te kunnen worden afgevaardigd naar de Kringfinale. Dit
aantal starts zal door het Kringbestuur worden aangegeven.
Het aantal combinaties dat een Kring per klasse mag afvaardigen naar de Regio, wordt met behulp van
een verdeelsleutel, door de Regio vastgesteld. Deze verdeelsleutel wordt bepaald door het aantal
actieve combinaties per klasse per Kring te delen door het in de Regio totaal aantal actieve combinaties
in deze klasse. Voor het vaststellen van het aantal combinaties wordt voor de kampioenschappen een
peildatum gehanteerd.
De combinaties welke mogen starten op de Kring finale worden niet individueel uitgenodigd. Binnen één
week na de laatst verreden selectie dag is de afvaardiging voor de Kringfinale te vinden op de site van
Kring Noord, Rijn & Gouwe. Als de site nog niet beschikbaar is kunt u de resultaten vinden op de FB van
Kring Noord, Rijn & Gouwe. Deze pagina wordt actief bijgewerkt.
Combinaties die zich hebben geplaatst voor de Kringfinale, dienen te allen tijde te reageren ook indien
zij geen gebruik willen of kunnen maken van deze finale plaats. Zonder afmelding zal startgeld in
rekening gebracht worden.

3. Deelname & aantal proeven
Er worden per klasse 2 selectiedagen gehouden. Per selectie dag worden er 2 proeven uitgeschreven.
Indien een combinatie 1 proef rijdt, dan is de 1e proef geldend in die maand verplicht. Van de 4
uitgeschreven proeven tellen de beste 2 proeven mee voor plaatsing voor de Kringfinale.

4. Alle selectie wedstrijden en de Kring finale, zie punt 9, komen voor puntenregistratie in aanmerking.
De organisatie behoudt zich het recht voor om bij de selectiewedstrijden bij een groot aantal deelnemers
een rubriek te splitsen en bij een gering aantal deelnemers (minder dan 8) rubrieken samen te voegen
(zie handicapregeling). Tevens is het Kringbestuur gerechtigd om in geval van een te groot aantal
deelnemers, terug te kunnen vallen op het rijden van één proef i.p.v. twee proeven per selectiedag. Dit
ter beoordeling van het Kringbestuur.

5. Kringkampioenschap:
Op het Kring kampioenschap kan de handicapregeling conform het Algemeen Wedstrijdreglement
worden toegepast. Het klassement wordt opgemaakt aan de hand van percentages. Daar waar er in het
vraagprogramma ‘’ score’’ of “gemiddelde” wordt gebruikt, wordt de gemiddelde score over alle juryleden
in procenten bedoeld.

Kringfinale klasse B t/m ZZL Paarden en Pony’s
Op de Kring finale worden de 1e en 2e proef verreden conform het vraagprogramma van de Regio
kampioenschapen. De start volgorde wordt bepaald door de organisatie.
Tevens is het Kringbestuur gerechtigd om in geval van een te groot aantal deelnemers, terug te kunnen
vallen op het rijden van één proef i.p.v. twee proeven. Dit ter beoordeling van het Kringbestuur. Indien de
beslissing door het Kringbestuur word genomen dat er 1 proef zal worden verreden dan wordt deze
beoordeeld door 2 juryleden.
Voor deze proeven worden geen afzonderlijke prijzen ter beschikbaar gesteld. Kampioen is de
combinatie met de hoogste gemiddelde score over 1 of beide proeven. In het geval van ex-aequo wordt
e
er eerst gekeken naar het hoogste percentage dat door jury C in de 1 proef is toegekend. Prijsuitreiking
is alleen over het gehele kampioenschap, er worden geen rubrieksprijzen uitgereikt.

6. Deelname aantal paarden/pony's
Aan de Kringkampioenschappen dressuur mag een ruiter/amazone met maximaal drie paarden
deelnemen. Op regionale en KNHS kampioenschappen mag een paard slechts door één ruiter in
dezelfde discipline (in dit geval dressuur) worden gestart. Indien meerdere personen op één paard
starten, kan alleen de hoogst geklasseerde combinatie geselecteerd worden voor de Regio. Deze
bepaling geldt uitsluitend voor deelnemers die bij de paarden starten.

7. Inschrijvingen
Inschrijven kan uitsluitend via mijn KNHS worden gedaan. Deze dienen vóór de sluitingsdatum in het
bezit te zijn van het betreffende secretariaat. De sluitingsdatum is telkens 14 dagen voor de
wedstrijddatum.

8. Handicapregeling
Als er minder dan 8 combinaties in 1 rubriek zijn, kan er in handicap gestart worden met een
aansluitende rubriek. De handicap regeling conform het Algemeen Wedstrijdreglement is van
toepassing. Voor 5-jarige paarden die uitgebracht worden in de klasse M2 en om reglementaire redenen
(FEI) verplicht worden om per 1 januari van het jaar waarin zij 6 jaar worden, te promoveren, geldt het
volgende; bij plaatsing voor de kringfinale in de klasse M2, zullen zij worden toegevoegd aan de
finaleselectie van de klasse Z1.

9. Klassement
Van de uitgeschreven selectieproeven worden de beste twee plaatsingspunten bij elkaar opgeteld voor
het klassement. Aan de hand hiervan worden de combinaties voor de Kringfinale uitgenodigd. Als het
totaal van de plaatsingspunten gelijk is, dan is het totaal van de % van de desbetreffende proeven
bepalend. Mocht dit nog een gelijke stand opleveren dan is er sprake van een ex aequo in het
klassement. Op de Kringfinale vervallen alle eerder behaalde (plaatsings)punten.

10. Startdocumenten
Elke deelnemer dient op eerste verzoek van een official een reglementair geldig paardenpaspoort en
een geldige startpas voor het betreffende paard te kunnen tonen Afwijkingen kunnen leiden tot uitsluiting
van de wedstrijd. Voor alle regels omtrent paardenpaspoort en startpas verwijzen wij naar het geldend
KNHS reglement.

11. Promotieregeling
Het is niet toegestaan om tussen de Kring- en Regiokampioenschappen in een hogere klasse te starten.
Gaat men dus voor het Regiokampioenschap over de verplichte promotiegrens (30 winstpunten, klasse
B t/m M2) heen dan mag men in de periode vóór het Regiokampioenschap niet meer in deze klasse
starten zonder de startgerechtigdheid te verliezen voor het Regiokampioenschap m.u.v. Hors Concours
starten in de geselecteerde klasse. Bij het starten in een klasse hoger verliest men de
startgerechtigdheid op het Regiokampioenschap. Voor 4 en 5 jarige paarden die uitkomen in de
hoogste klasse waarin zijn qua leeftijd startgerechtigd zijn gelden afwijkende regels. Zij mogen blijven
doorstarten in die klasse en deelnemen aan Kampioenschappen ook als het maximum van 30 punten
wordt overschreden. Voor 4 jarigen geldt dat voor de klasse L2 (tot 1 april van het jaar waarin het paard
5 jaar wordt). Voor 5 jarigen die uitkomen in de klasse M2 geldt dat tot 1 januari van het jaar waarin het
paard 6 jaar wordt. Let op: dit geldt niet voor 4 en 5 jarigen paarden die in een lagere klasse uitkomen.
Zie ook de handicapregeling voor 5-jarige paarden in de klasse M2. Voor de overige combinaties geldt

dat een combinatie nog mag deelnemen aan een Kringfinale wanneer de combinatie op een stand van
29 winstpunten staat. Na het Regiokampioenschap dus in de periode tussen het Regiokampioenschap
en het KNHS kampioenschap mag men wel promoveren. Per 1 april 2015 zijn de klassen Z1, Z2 en ZZL
verblijfsklassen geworden, m.a.w. promoveren mag bij 10 winstpunten maar hoeft niet, zie ook geldend
KNHS dressuur reglement.

12. Tijdig melden en gereed houden
Het is gebruikelijk dat deelnemers zich minimaal een uur voor hun starttijd melden bij het secretariaat.
De wedstrijdleiding behoudt zich het voorrecht om de starttijden aan te passen bij in- of uitloop. De
deelnemers zijn verplicht te starten op het moment dat zij opgeroepen worden. Deelnemers zijn
gehouden zich tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten aanwezig te zijn bij de ingang van de
wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn en/of het niet opvolgen van de aanwijzingen van de
Ringmeester, kan uitsluiting van (verdere) deelname aan het Kampioenschap tot gevolg hebben, e.e.a.
ter beoordeling van de KNHS-vertegenwoordiger.

13. Protesten/klachten
Voor het indienen van protesten/klachten verwijzen wij naar art. 43 van het algemeen
wedstrijdreglement. Men is bij het indienen van een schriftelijk(e) protest/klacht verplicht tot het betalen
van een borg van € 50,00. Deze borg wordt geretourneerd indien het protest/de klacht gegrond wordt
verklaard.

14. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld wordt vastgesteld conform reglementen KNHS. Het inschrijfgeld dient ter plaatse op de
wedstrijddag contant te worden voldaan bij het wedstrijdsecretariaat, vóór dat er wordt gestart, mits
anders vermeld op het vraagprogramma. Deelnemers die hun inschrijfgeld niet hebben voldaan mogen
niet starten.

15. Prijzen en prijsuitreiking
Aan één op de vier gestarte combinaties of een gedeelte daarvan zal een prijs uitgereikt worden. Om
een prijs en plaatsingspunten te verkrijgen dient de ruiter/amazone te allen tijde aanwezig te zijn bij de
prijsuitreiking. Bij het niet aanwezig zijn vervallen de prijs- en plaatsingspunten en vindt er een nieuwe
rangschikking plaats. Hierdoor kun je dus een mogelijke uitnodiging voor de Kringfinale en een kans op
de Regio- en Nationale kampioenschappen mislopen. Tijdens de selectiewedstrijden vindt de
prijsuitreiking normaal na afloop van iedere rubriek plaats. Ruiters en amazones dienen in tenue te
verschijnen op de prijsuitreiking. Prijsuitreiking(en) vind(en) plaats in overleg met de organiserende
vereniging(en) en zal op de startlijst kenbaar gemaakt worden. Op de prijsuitreiking van de Kringfinale
dienen alle ruiters/amazones eveneens in tenue te verschijnen. Door niet in tenue te verschijnen op een
prijsuitreiking komt uw prijs te vervallen aan de eerstvolgende combinatie. Bij afwezigheid zonder
vermelding van reden en goedkeuring door het Kringbestuur kan dit tevens de Regio afvaardiging
kosten.

16. Afmeldingen
Indien een deelnemer zich afmeldt voor een rubriek na de sluitingsdatum blijft men, conform de
reglementen van de KNHS en ongeacht de reden, het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd tenzij de
organiserende vereniging anders beslist.
17. Algemeen
Door het secretariaat of de organisatie worden er telefonisch geen uitslagen doorgegeven. In alle
gevallen waarin de reglementen niet voorzien, dan wel in gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat
omtrent de uitleg van een bepaling, of wanneer de dichtst bij komende uitleg van de van toepassing
zijnde regel zou resulteren in een overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de wedstrijdleider, zo nodig
in overleg met de KNHS-afgevaardigde.
Officials, functionarissen en vrijwilligers dienen zich tijdens het uitoefenen van hun taak op de
wedstrijden te onthouden van het gebruik van alcoholische consumpties.

