Aanvullend Reglement Selectiewedstrijden KNHS Kring De Baronie

Inleiding
Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen heeft de KNHS spelregels opgesteld. De
belangrijkste voor de breedtesport zijn:
•
•

Het Algemeen wedstrijdreglement,
De disciplinereglementen dressuur en springen.

Buiten deze reglementen die rechtstreeks gericht zijn op de sport zijn er nog andere reglementen,
protocollen, documenten en richtlijnen. Onder ander het Kampioensreglement van de KNHS en het
uniform selectiereglement van KNHS Regio Brabant.
Het “Aanvullend reglement selectiewedstrijden KNHS Kring de Baronie” (hierna te noemen dit
reglement) is een leidraad van procedures en regelgeving voor het vaststellen en organiseren van
selectiewedstrijden die meetellen voor het kringkampioenschap en afvaardiging naar het
Regiokampioenschap. Alle organiserende verenigingen binnen KNHS Kring De Baronie en alle
deelnemers dienen zich aan dit reglement te houden. In dit reglement staan tevens de regels voor
de bepaling van het Kringkampioenschap.
Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest
van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan! Het
kringbestuur beslist in deze gevallen samen met de KNHS Regio Brabant.

1. Procedure aanvragen van selectiewedstrijden
Zoals vast gelegd in het Kringreglement (Artikel 4: Wedstrijdkalender) worden de aanvragen van
wedstrijden doorgegeven aan het Kringsecretariaat. De verenigingen geven daarbij aan of en
wanneer zij in aanmerking willen komen voor een selectiewedstrijd.

2. Aanwijzen selectiewedstrijden
a. Het kringbestuur kan zijn taken met betrekking tot de selectiewedstrijden overdragen aan een
hiertoe ingestelde selectiecommissie.
b. Het kringbestuur stelt vast waar en wanneer de selectiewedstrijden worden gehouden. Bij het
vaststellen van deze data wordt er rekening gehouden met een spreiding van de wedstrijden over
het hele selectieseizoen en wordt geprobeerd op 1 dag op 1 locatie een selectiewedstrijd in te
plannen.
c. Het kringbestuur behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten een wedstrijd niet langer als
selectiewedstrijd aan te merken.
d. De wedstrijdorganiserende vereniging is verplicht een eenmaal definitief als selectiewedstrijd
aangemerkte wedstrijd doorgang te laten vinden, ondanks bijvoorbeeld een klein aantal deelnemers,
tenzij het kringbestuur anders beslist.

e. Tijdens een selectiewedstrijd mogen deelnemers binnen eenzelfde klasse niet over meerdere
dagen verdeeld worden.
f. De wedstrijdorganiserende vereniging dient de gehele uitslag, inclusief combinatienummers,
vereniging en verenigingsplaats en kring uiterlijk 48 uur na de wedstrijd door te geven aan het
betreffende disciplinesecretariaat van de kring.
g. Voor selectiewedstrijden op zondag geldt een streefeindtijd van 18.00 uur.
h. De wedstrijdorganiserende vereniging mag deelname aan een tweede proef of parcours niet
verplicht stellen.

3. Jury’s
a. Juryleden voor de finale dressuur en finale rijstijlrubrieken (klasse B) dienen bij voorkeur van
buiten de kring te komen.
b. Juryleden van de klasse Z1, Z2 en ZZ Licht mogen tweemaal jureren tijdens een selectieseizoen,
eenmaal als hoofdjury en eenmaal als H jury.
c. De juryleden dienen conform het uniform selectiereglement 2 weken voor de wedstrijd
doorgegeven te worden op info@knhskringdebaronie.nl.

4. Categorie en klasseindeling
a. Voor de indeling van de rubrieken dient in ieder geval de handicapregeling van het uniform
selectiereglement gehanteerd te worden.

5. Kringkampioenschap
a. Voor de berekening van het kringkampioenschap wordt verwezen naar het Uniform
Selectiereglement KNHS Regio Brabant.
b. Bij de paarden wordt op de laatste selectiewedstrijd de kringkampioen gehuldigd.
c. Bij de pony’s wordt op de laatste selectiewedstrijd de kringkampioen gehuldigd en bij 5 of meer
selectiedeelnemers in de rubriek ook de reserve kampioen.
d. Er wordt geen kringkampioenschap behaald indien er maar 1 deelnemer in een rubriek is.
e. Voorafgaand aan de eerste selectiewedstrijd, na de sluitingstermijn van de inschrijvingen, worden
de kampioensrubrieken, eventueel in handicap te verrijden, door het kringbestuur vastgesteld en
bekend gemaakt. Mocht gedurende de selectie competitie het aantal deelnemers veranderen kan de
handicap regeling voor een rubriek weer opgeheven worden.

f. Bij de laatste selectiewedstrijd wordt bepaald of er voldoende deelnemers zijn geweest om een
kampioen en reserve kampioen uit te kunnen roepen.

g. Onjuistheden in de selectiestanden, dienen voor de eerstvolgende selectiewedstrijd gemeld te zijn
(schriftelijk of per mail) anders worden deze niet meer in behandeling genomen

6. Startlijsten
a. Er dient per rubriek een aanvangsrichttijd vermeld te worden.
b. Definitieve startlijsten moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd gepubliceerd
worden. Vanaf dat moment wordt de aanvangstijd van de rubriek volgens het programma
aangehouden ongeacht uitvallers tussendoor.
c. Er dient voorkomen te worden dat dezelfde combinatie meer dan eenmaal als eerste of laatste
moet starten. De wedstrijdsecretaris van de organiserende vereniging dient de vorige startlijsten in
zijn bezit te hebben. Iedere wedstrijdorganisatie dient te zorgen voor een andere startvolgorde.

7. Dressuur paarden en pony’s algemeen
a. Er dient getracht te worden per klasse één rubriek te laten verrijden voor dezelfde jury. Mocht een
klasse groter zijn dan 30 starts dient men deze te splitsen in 2 gelijke groepen. (waarbij de verdeling
van selectieruiters en niet selectie-ruiters evenredig is) dit altijd in overleg met het kringbestuur.
b. Als men de mogelijkheid biedt 2 proeven te rijden dan dient eerst de eerste proef gereden te
worden. Bij het verrijden van een tweede proef in één en dezelfde ring moet eerst door alle ruiters
de selectieproef worden verreden voordat de tweede proef van start mag gaan. Men mag dus geen
ruiters van de eerste en tweede proef door elkaar laten starten.
c. De selectieproef dient altijd als eerste te worden verreden.

8. Regiokampioenschappen
a. Inschrijven voor de Regio en KNHS kampioenschappen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid
van de deelnemers.
b. Voor de startgerechtigheid op alle kampioenschappen is ook het hippiadereglement van
toepassing.

