Reglement selectiewedstrijden Regiokampioenschappen Drenthe
Indoorseizoen 2020-2021
Selectiewedstrijden voor:
B t/m Z2 dressuur pony’s
B t/m ZZ-Licht dressuur paarden
Versie: Maandag 13-07-2020

1. Wedstrijden:
Opgave voor de selectiewedstrijden dient naar de plaatselijke secretariaten te worden gestuurd!! Iedere
wedstrijdorganisatie dient een aankondiging op www.wedstrijdplatform.nl te plaatsen.
De selectie bestaat uit de volgende wedstrijden:
Rubriek
B
L1
L2
M1
M2
Z1
Z2

Za.
Za.
Zo.
Zo.
Zo.
Vr.
Vr.

1e selectiewedstrijd
12-12: Veeningen
12-12: Veeningen
13-12: Veeningen
13-12: Veeningen
13-12: Veeningen
11-12: Emmen (avond)
11-12: Emmen (avond)

Rubriek
1e selectiewedstrijd
B
Za. 12-12: Emmen
L1
Za. 12-12: Emmen
L2
Za. 12-12: Emmen
M1
Zo. 13-12: Emmen
M2
Vr. 11-12: Emmen (avond)
Z1
Zo. 13-12: Emmen
Z2
Zo. 13-12: Emmen
ZZL
Zo. 13-12: Emmen
Finale: Pony’s (B t/m Z1 & Z2 cat. C): Zaterdag

Pony’s (2020-2021)
2e selectiewedstrijd
Wo. 30-12: Beilen
Di. 29-12: Beilen
Di. 29-12: Beilen
Di. 29-12: Beilen
Di. 29-12: Beilen
Wo. 30-12: Beilen
Wo. 30-12: Beilen
Paarden (2020-2021)
2e selectiewedstrijd
Za. 16-01: Stuifzand
Zo. 10-01: Assen
Zo. 10-01: Assen
Za. 16-01: Stuifzand
Za. 09-01: Assen
Za. 09-01: Assen
Za. 09-01: Assen
Za. 09-01: Assen
6 februari 2021 te Bronneger

Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.
Za.

3e selectiewedstrijd
23-01: Norg
23-01: Norg
23-01: Norg
23-01: Norg
23-01: Norg
09-01: Assen
09-01: Assen

Za.
Zo.
Zo.
Za.
Zo.
Za.
Vr.
Vr.

3e selectiewedstrijd
30-01: Beilen
31-01: Beilen
31-01: Beilen
30-01: Beilen
31-01: Beilen
30-01: Beilen
29-01: Beilen (avond)
29-01: Beilen (avond)

Pony’s (Z2 cat. D/E): Zaterdag 13 februari 2021 te Emmen (HCE)
Paarden (B t/m ZZ-Licht): Vrijdag 12 februari 2021 & zaterdag 13 februari 2021 te Emmen (HCE)
2. Algemeen:
Alle selectiewedstrijden worden verreden onder het algemeen wedstrijdreglement en het desbetreffende
disciplinereglement van de KNHS. In zaken waarin het reglement geen duidelijkheid zal bieden, beslist de
concourscommissie in overleg met de Regio Drenthe. Eenvoudig door te starten (tijdens de selectiewedstrijden) geven
de deelnemers aan op de hoogte te zijn van – en in te stemmen met – dit reglement en de reglementen van de KNHS.
3. Selectie:
Om voor de finale in aanmerking te kunnen komen, dient een combinatie aan minimaal twee selectiewedstrijden te
hebben deelgenomen. Alle drie selectiewedstrijden mogen worden gereden. Bij het rijden van drie selectiewedstrijden
tellen de twee best behaalde resultaten (omgerekend in plaatsingspunten) voor het eindklassement. Het klassement
(overzicht) zal worden opgemaakt aan de hand van plaatsingspunten.
De verdeling hiervoor is;
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Combinaties die tijdens een wedstrijd vrijwillig de ring verlaten en/of worden uitgesloten doen eveneens mee in de
verdeling van de plaatsingspunten. Deze combinaties eindigen ex-aequo op de laatste plaats. De combinaties met
het meest behaalde

puntentotaal,

zijn

geselecteerd

voor

de

finale.

In

geval

van

een

gelijk

eindtotaal

(plaatsingspunten) bij de laatst geselecteerde plaats voor de finale, worden al deze combinaties geplaatst voor de
finale. Het aantal finalisten per klasse betreft 25% (één op vier deelnemers) van het totaal aantal combinaties die
hebben deelgenomen aan (tenminste) één selectiewedstrijd (Dus; 25%, één op vier deelnemers, van alle combinaties
die (per klasse) in het selectieklassement staan). Naar de finale / het regiokampioenschap mogen sowieso het aantal
afgevaardigden naar Ermelo met daarbij twee reservecombinaties. De concourscommissie en Regio Drenthe stellen
vooraf een minimum aantal finalisten vast, deze aantallen zijn hieronder te zien. Het is mogelijk dat aan de hand
van de KNHS verdeelsleutel, die later in het seizoen volgt vanuit Ermelo, een extra combinatie mag starten tijdens
de finale. Hoeveel combinaties er exact doorgaan naar de finale, is bekend na de laatste selectiewedstrijd.
Het minimum aantal combinaties die mogen starten tijdens de finaledag zijn;
Klasse B dressuur pony’s cat. A/B
Klasse B dressuur pony’s cat. C
Klasse B dressuur pony’s cat. D/E
Klasse L1 dressuur pony’s cat. A/B
Klasse L1 dressuur pony’s cat. C
Klasse L1 dressuur pony’s cat. D/E
Klasse L2 dressuur pony’s cat. A/B
Klasse L2 dressuur pony’s cat. C
Klasse L2 dressuur pony’s cat. D/E
Klasse M1 & M2 dressuur pony’s cat. A/B
Klasse M1 & M2 dressuur pony’s cat. C
Klasse M1 dressuur pony’s cat. D/E
Klasse M2 dressuur pony’s cat. D/E
Klasse Z1 & Z2 dressuur pony’s cat. C
Klasse Z1 dressuur pony’s cat. D/E
Klasse Z2 dressuur pony’s cat. D/E
B dressuur paarden
L1 dressuur paarden
L2 dressuur paarden
M1 dressuur paarden
M2 dressuur paarden
Z1 dressuur paarden
Z2 dressuur paarden
ZZ-Licht dressuur paarden
*De rubrieken M1/M2 cat. A/B, M1/M2 cat. C,

6 combinaties
6 combinaties
12 combinaties
3 combinaties
4 combinaties
10 combinaties
3 combinaties
3 combinaties
7 combinaties
3 combinaties*
3 combinaties*
7 combinaties
7 combinaties
3 combinaties*
6 combinaties
3 combinaties
14 combinaties
14 combinaties
14 combinaties
14 combinaties
8 combinaties
14 combinaties
7 combinaties
7 combinaties
Z1/Z2 cat. C zullen in handicap worden verreden.

De organiserende vereniging dient alle combinaties tot aan de sluitingsdatum aan te nemen. Wanneer de sluitingsdatum
is gepasseerd kan men nog meedoen indien de organiserende vereniging plaats heeft (plaatsing op wacht- / reservelijst
is altijd mogelijk). De sluitingsdatum voor iedere wedstrijd is terug te vinden in alle goedgekeurde vraagprogramma’s,
op de website van de KNHS (wedstrijdkalender). Alle combinaties die deelnemen aan een selectiewedstrijd, en voor
de regio Drenthe rijden, doen automatisch mee aan de selectie.
Wanneer er tijdens een selectiewedstrijd twee proeven gereden kunnen worden, zal één proef (de eerste & eerst te
rijden proef) tellen als selectieproef. De selectiewedstrijden dienen in dezelfde klasse te worden gereden, in geval
van promoveren en/of degraderen zal in de nieuwe klasse opnieuw aan de selectievoorwaarden voldaan moeten worden.
Wanneer een combinatie flexibel start, tellen de resultaten die gereden zijn in de hoogst gereden klasse. Het is
niet toegestaan om tussen de laatste selectiewedstrijd en de finale te promoveren.
Tijdens de finaledag / het regiokampioenschap mag; een ruiter/amazone maximaal vier paarden/pony’s uitbrengen,
een ruiter/amazone aan maximaal drie verschillende kampioenschapsrubrieken deelnemen, een ruiter/amazone
maximaal twee paarden / drie pony’s per kampioenschapsrubriek uitbrengen. Voor het starten tijdens de
selectiewedstrijden is geen maximum, uiteraard dient het wedstrijdreglement gevolgd te worden.
4. Opgave finaledag & informatieplaats:
Alle informatie omtrent “selectie” is te vinden op www.wedstrijdplatform.nl
*Pony’s (B t/m Z1 & Z2 cat. C) onder; wedstrijdplaats; Bronneger – wedstrijddatum; 06-02-2021
*Paarden (B t/m ZZL & Z2 cat. DE) onder; wedstrijdplaats; Emmen – wedstrijddatum; 12-02-2021/13-02-2021
Na

de

laatste

selectiewedstrijd

zal

het

definitieve

eindoverzicht

z.s.m.

geplaatst

worden

op

www.wedstrijdplatform.nl. Combinaties die geplaatst zijn voor de finale & de eerste twee reservecombinaties dienen
zich opnieuw op te geven voor de finaledag.
-

Pony’s (B t/m Z2)
Eindoverzicht op wedstrijdplatform: Maandag 25 januari 2021
Opgave voor finaledag mogelijk t/m: Vrijdag 29 januari 2021 (23.59 uur)

-

Paarden (B t/m ZZ-Licht)
Eindoverzicht op wedstrijdplatform: Maandag 1 februari 2021
Opgave voor finaledag mogelijk t/m: Vrijdag 5 februari 2021 (23.59 uur)

OPGAVE DIENT VIA WWW.WEDSTRIJDPLATFORM.NL – BETREFFENDE CONCOURS* – “DIRECT INSCHRIJVEN
VIA STARTLIJSTEN.NL”.
Opgaveformulieren welke binnen komen voor het plaatsen van het eindoverzicht, zullen als niet ontvangen worden
beschouwd. Wanneer er na de aangegeven datum geen opgaveformulier is toegezonden, zullen reservecombinaties
worden bericht voor deelname aan het kampioenschap.
Contactpersoon selectiezaken: Bart de Wal (Mail: bartdewal@gmail.com)

