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Outdoor kampioenschappen regio Groningen 2019
20 en 21 juli 2019 in het stadspark te Groningen
 Zaterdag 20 juli 2019
o Pony’s dressuur Z1 en Z2( + kür)
o Paarden dressuur B t/m L2 en Z2/ZZL( +kür)
o Verenigingskampioenschappen
o Pony’s springen B t/m ZZ
o Paarden springen B
 Zondag 21 juli 2019
o Pony’s dressuur B t/m M2
o Paarden dressuur M1 t/m Z1
o Meertallen
o Meertallen kür op muziek
o Paarden springen L t/m ZZ + Bixie springen

Dagindeling kan gewijzigd worden tot een week voor de
kampioenschappen!!
Voor de dressuur paarden B t/m ZZ-licht en de dressuur pony’s B t/m M2 cat. DE
worden voorselecties verreden. De inschrijfprocedure voor de voorselecties staan
hieronder beschreven.
Opgave voor dressuur pony’s B t/m M2 cat. ABC en Z1/Z2 cat. CDE dient te gebeuren
via mijnknhs.
Opgave springen via mijnknhs
Sluitingsdatum vrije inschrijving 8 juli 2019 om 24.00 uur.
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Secretariaat: Janet Bremer.
janetbrmr@gmail.com
Telefonisch alleen op de wedstrijddag te bereiken.
Selectieprocedure dressuur outdoor kampioenschappen regio Groningen 2019
Voor de deelnemers:
Uitleg van de selectiecriteria:
 Er zijn 3 selectiewedstrijden, waar van 2 verplicht zijn voor deelname. Bij deelname aan 3
selectiewedstrijden, vervalt het slechtste resultaat.
 Voor de pony’s zijn er selectiewedstrijden voor de klasse B t/m M2 cat. DE, de overige
klassen en categorieën hebben vrije inschrijving voor de kampioenschappen.
 Voor de paarden zijn er selectiewedstrijden voor de klasse B t/m ZZ-licht.
 Tijdens de selectiewedstrijden zijn er plaatsingspunten te verdienen.
 Er wordt voor selectie de 1e proef van de maand verreden, zoals vermeld in het
proevenboekje.
 Indien er 2 proeven worden verreden, telt alleen de 1e proef voor selectie.
 Er gaat per klasse 25% door naar de kampioenschappen. Minimaal 6 combinaties per klasse
bij de paarden en minimaal 5 combinaties per klasse bij de pony’s.
Uitleg inschrijven selectiewedstrijden:
 Deelnemers dienen zich in te schrijven bij de organiserende wedstrijdorganisatie.
 Alleen digitale inschrijving wordt in behandeling genomen, dit betekent via mijnKNHS. Kijk
hiervoor in het vraagprogramma van de organiserende wedstrijdorganisatie.
 Bij opgave dien je aan te geven dat je mee wilt doen voor selectie.
 Sluitingsdatum van de wedstrijd is bindend voor deelname aan de selectieprocedure.
Selectiedata:
 11 en 12 mei

Marum

Paarden B t/m ZZL
Pony’s B t/m M2 cat. DE

o opgave: via mijnknhs , info: www.chwesterkwartier.nl
 8 juni
Onstwedde
Pony’s B t/m M2 cat. DE
o opgave: via mijnknhs , info: www.driesporen.nl
 8 en 9 juni
‘t Zandt
Paarden B t/m ZZL
o opgave: via mijnknhs, info: www.paardensportverenigingzeo.nl
 29 en 30 juni
Veendam
Paarden B t/m ZZL
Pony’s B t/m M2 cat. DE
o opgave: via mijnknhs

Maart 2018

Toekennen selectiepunten:
Plaatsing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 en lager

punten
35
32
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
5

Bij een ex aequo plaatsing zullen alle deelnemers die recht hebben op deelname geplaatst
worden op de startlijst.
Ben je geselecteerd, dan kom je automatisch op de startlijst. Je hoeft je niet opnieuw op te
geven. Betalen op de wedstrijddag.
De tussenstanden en uitslagen zullen worden geplaatst op de website:
www.paardensportgroningen.nl

