Reglement: Springen Paarden en Pony’s
Kringkampioenschap Kring Oost Maas & Merwede
Algemene Bepalingen:
Deelname aantal paarden/pony’s
 Aan het Kringkampioenschap springen mag een deelnemer met maximaal zes
paarden/pony’s deelnemen.
 Aan het Kringkampioenschap springen mag een deelnemer aan maximaal drie
verschillende kampioenschapsrubrieken deelnemen.
 Flexibel springen is niet toegestaan voor deelnemers van Kring Oost Maas en Merwede.
 Er moet in de hoogst geregistreerde klasse gestart worden.



Deelnemers moeten in het bezit zijn van geldige startbewijzen en het paardenpaspoort
welke op verzoek getoond moet kunnen worden.

Inschrijven:
 Inschrijven voor alle disciplines via MijnKNHS.
 Sluitingsdatum inschrijven: zie vraagprogramma organiserende vereniging.
 Wijzigingen doorgeven tot: 2 dagen voor de wedstrijddatum.
 Bij afmelding na sluitingsdatum blijft startgeld verschuldigd.
 Startlijst gepubliceerd vanaf: 1 week voor de desbetreffende wedstrijddatum.
Klasse B Pony's Categorie A t/m E.








Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen.




In het geval van een ex-aequo einduitslag is de uitslag van het 2e parcours doorslaggevend.



Deze klasse dient gejureerd te worden door juryleden van buiten Kring Oost Maas en
Merwede.

1e parcours: Rijstijlparcours conform art. 280.5.a zonder barrage.
2e parcours: Rijstijlparcours conform art. 280.5.a met barrage. (na afloop stokmaat).
De behaalde resultaten van beide parcoursen komen voor puntenregistratie in aanmerking.
De startvolgorde van beide parcoursen wordt bepaald door de organisatie.
Om de Kringkampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst
overeenkomstig hun plaatsingspunten over alle verreden parcoursen.
Er worden geen afzonderlijke rubrieksprijzen door Kring Oost Maas en Merwede beschikbaar
gesteld.

Klasse L/M/ Z/ZZ Pony's Categorie A t/m E.








Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen.




In het geval van een ex-aequo einduitslag is de uitslag van het 2e parcours doorslaggevend.

1e parcours: Klassiek op tijd conform art. 238.2.a. zonder barrage.
2e parcours: Klassiek niet op tijd, conform art. 238.1.b met barrage. (na afloop stokmaat)
De behaalde resultaten van beide parcoursen komen voor puntenregistratie in aanmerking.
De startvolgorde van beide parcoursen wordt bepaald door de organisatie.
Om de Kringkampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst
overeenkomstig hun plaatsingspunten over alle verreden parcoursen.
Er worden geen afzonderlijke rubrieksprijzen door Kring Oost Maas en Merwede beschikbaar
gesteld.

Klasse B Paarden









Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen.



Om de Kringkampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst
overeenkomstig hun plaatsingspunten over alle verreden parcoursen.




In het geval van een ex-aequo einduitslag is de uitslag van het 2e parcours doorslaggevend.



Deze klasse dient gejureerd te worden door juryleden van buiten Kring Oost Maas en
Merwede.

1e parcours: Rijstijlparcours conform art. 280.5.a zonder barrage.
2e parcours: Rijstijlparcours conform art. 280.5.a met barrage.
De behaalde resultaten van beide parcoursen komen voor puntenregistratie in aanmerking.
De startvolgorde van het 1e parcours wordt bepaald door de organisatie.
De startvolgorde van het 2e parcours wordt bepaald door de organisatie.
De startvolgorde in de barrage van het 2e parcours is gelijk aan de volgorde van
voorgaand parcours.

Er worden geen afzonderlijke rubrieksprijzen door Kring Oost Maas en Merwede beschikbaar
gesteld.

Klasse L/M/ Z/ZZ Paarden 1e optie (Organiserende vereniging bepaalt)








Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen.




In het geval van een ex-aequo einduitslag is de uitslag van het 2e parcours doorslaggevend.

1e parcours: Klassiek op tijd conform art. 238.2.a. zonder barrage.
2e parcours: Klassiek niet op tijd, conform art. 238.1.b met barrage.
De behaalde resultaten van beide parcoursen komen voor puntenregistratie in aanmerking.
De startvolgorde van beide parcoursen wordt bepaald door de organisatie.
Om de Kringkampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst
overeenkomstig hun plaatsingspunten over alle verreden parcoursen.
Er worden geen afzonderlijke rubrieksprijzen door Kring Oost Maas en Merwede beschikbaar
gesteld.

Klasse L/M/ Z/ZZ Paarden 2e optie (Organiserende vereniging bepaalt)





Het kampioenschap wordt verreden over een onderdeel.



Alle deelnemers moeten aan de 1e manche deelnemen. Alle deelnemers met zestien
strafpunten of minder in de 1e manche mogen deelnemen aan de 2e manche.

Parcours: 2-Manches conform art. 273.3.a met barrage.
Art. 273.3.a: 1e manche op tijd, 2e manche niet op tijd. Bij gelijkheid van strafpunten voor
de eerste plaats volgt, na de 2e manche, een barrage op tijd.

Deelnemers die in de 1e manche zijn uitgesloten of vrijwillig de ring hebben verlaten
kunnen nooit deelnemen aan de 2e manche.

 De behaalde resultaten komen niet voor puntenregistratie in aanmerking..
 De startvolgorde van de 1e manche wordt bepaald door de organisatie.
 De startvolgorde in de 2e manche is omgekeerd aan de volgorde uitslag van de 1e manche.
 De startvolgorde in de barrage is gelijk aan de volgorde van de 2e manche.
 Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun
strafpunten en tijd in de barrage. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig
het totaal aantal strafpunten over beide manches en de tijd in de 1e manche.



Er worden geen afzonderlijke rubrieksprijzen door Kring Oost Maas en Merwede beschikbaar
gesteld.

Wedstrijdreglement:



Voor het Kringkampioenschap kan de handicapregeling conform artikel 5 van
het Algemeen Wedstrijdreglement worden toegepast.



Voor springcombinaties die deelnemen aan het Kringkampioenschap is het op straffe van
uitsluiting van deelname aan het Kringkampioenschap niet toegestaan deel te nemen aan
oefenparcoursen op de locatie van het Kringkampioenschap tijdens het weekend dat het
Kringkampioenschap wordt verreden.

Startgeld:






Inschrijfgeld pony’s Klasse B en L:

€ 7,00 per parcours

Inschrijfgeld pony’s Klasse M t/m ZZ:

€ 8,00 per parcours

Inschrijfgeld paarden Klasse B t/m ZZ

€ 12,50 per parcours

Het inschrijfgeld dient contant op de wedstrijddag te worden betaald.

Prijzen:





Prijzen pony’s klasse B t/m ZZ:

Bekers en linten

Prijzen paarden klasse B t/m ZZ:

Bekers en linten

1 prijs per 4 gestarte combinaties of een gedeelte daarvan.

Tijdens de Kringkampioenschappen worden de volgende rubrieken verreden:

Paarden

Pony’s
Cat: A/B

Cat: C

Cat: D/E

Klasse: B

X

X

X

X

Klasse: L

X

X

X

X

Klasse: M

X

X

X

Klasse: Z

X

X

X

Klasse: ZZ

X

X

