Bijlage 4: Kringkampioenschappen pony’s
Kringkampioenschappen pony’s Indoor
1.

Organisatie

De organiserende vereniging dient het vraagprogramma in bij de KNHS. De betreffende
vereniging ontvangt van Kring Oost Maas en Merwede een vergoeding voor de
kampioensprijzen.
2.

Inschrijven

Kringleden kunnen zich inschrijven via het wedstrijdsecretariaat van organiserende
vereniging. Bij inschrijving voor de sluitingsdatum is deelname aan het
kringkampioenschap gegarandeerd.
3.

Inschrijfgeld/prijzenschaal

Volgens Wedstrijdtarievenlijst KNHS
4.

Kampioenschap Dressuur

Het kampioenschap bestaat uit een dagkampioenschap verreden over 2 proeven.
Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore, uitgedrukt in percentages,
behaald in de verreden proeven per klasse. In geval van ex-aequo wordt de regeling uit
het disciplinereglement van de KNHS toegepast.
5.

Samenvoegen van categorieën

Indien van toepassing worden tijdens de kringkampioenschappen categorieën
samengevoegd conform de handicapregeling van het algemeen wedstrijdreglement van
de KNHS.
6.

Juryleden

Voor de kringkampioenschappen dressuur worden, zover mogelijk, juryleden van buiten
de kring uitgenodigd.
7.

Prijsuitreiking Kampioenen

Zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste proef worden de kampioenen per klasse
bekendgemaakt en gehuldigd. Deelnemers worden in wedstrijdtenue verwacht.
Kampioenen Pony’s: Beker + Sjerp en clinic georganiseerd door de activiteitencommissie
van de Kring. Overall indoor-kringkampioen pony’s ontvangt een statiedeken.

Kringkampioenschappen pony’s Outdoor
1.

Organisatie

De organiserende vereniging dient het vraagprogramma in bij de KNHS. De betreffende
vereniging ontvangt van Kring Oost Maas en Merwede een vergoeding voor de
kampioensprijzen.
2.

Inschrijven

Kringleden kunnen zich inschrijven via het wedstrijdsecretariaat van organiserende
vereniging. Bij inschrijving tot 4 weken voor de sluitingsdatum is deelname aan het
kringkampioenschap gegarandeerd.
3.

Inschrijfgeld/prijzenschaal

Volgens Wedstrijdtarievenlijst KNHS
4.

Kampioenschap Dressuur

Het kampioenschap bestaat uit een dagkampioenschap verreden over 2 proeven.
Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore, uitgedrukt in percentages,
behaald in de verreden proeven per klasse. In geval van ex-aequo wordt de regeling uit
het disciplinereglement van de KNHS toegepast.
5.

Samenvoegen van categorieën

Indien van toepassing worden tijdens de kringkampioenschappen categorieën
samengevoegd conform de handicapregeling van het algemeen wedstrijdreglement van
de KNHS.
6.

Juryleden

Voor de kringkampioenschappen dressuur worden, zover mogelijk, juryleden van buiten
de kring uitgenodigd.
7.

Prijsuitreiking Kampioenen

Zo spoedig mogelijk na afloop van de laatste proef worden de kampioenen per klasse
bekendgemaakt en gehuldigd. Deelnemers worden in wedstrijdtenue verwacht.
Kampioenen Pony’s: Beker + Sjerp
Overall outdoor-kringkampioen pony’s ontvangt een statiedeken.

