Voor de richtlijnen ivm Corona zie de site
v/d KNHS en v/d wedstrijdorganisaties
v/d selectiewedstrijden.
Indoorkampioenschappen regio
Groningen 2021
 Dressuur: HJC manege te Tolbert
 Zaterdag 6 maart 2021
o Pony’s klasse B t/m Z2
o Paarden klasse B t/m ZZ licht
o Kür op muziek pony’s klasse Z2 cat. DE en paarden klasse Z2
en ZZ-licht

 Springen: HJC manege te Tolbert
 Zondag 7 maart 2021
o Pony’s klasse B t/m ZZ
o Paarden klasse B t/m ZZ

De organisatie kan tot een week voor de kampioenschappen de
dagindeling wijzigen!
Opgave voor de dressuur pony’s Z1/Z2 cat. CDE en
het springen dient te gebeuren via mijnknhs
Sluitingsdatum vrije inschrijving dressuur 20 februari 2021
en springen 24 februari 2021.
Secretariaat: Janet Bremer
janetbrmr@gmail.com

Voor de dressuur paarden B t/m ZZ-licht en de pony’s B t/m M2 cat. A t/m E
worden voorselecties verreden. Pony’s cat. ABC moeten één keer 60% rijden
op een selectiewedstrijd om deel te mogen nemen op de kampioenschappen.
De inschrijfprocedure voor de voorselectie staat hieronder beschreven.

Selectieprocedure dressuur indoorkampioenschappen regio
Groningen 2021
Voor de deelnemers:
Selectieprocedure voorselecties dressuur indoorkampioenschappen 2021
Uitleg van de selectiecriteria:
 Het aantal selectiewedstrijden is afhankelijk van de Corona richtlijnen.
 Voor de pony’s zijn er selectiewedstrijden voor de klasse B t/m M2.
 Pony’s cat. ABC moeten één keer 60% rijden om zich te plaatsen voor de
kampioenschappen
( Voor de klasse Z ponies geldt vrije inschrijving voor de kampioenschappen)
 Voor de paarden zijn er selectiewedstrijden voor de klasse B t/m ZZ-licht.
 Er gaat per klasse minimaal 25% door naar de kampioenschappen. Minimaal 6
combinaties per klasse bij de paarden en minimaal 5 combinaties per klasse bij
de pony’s.
 Afhankelijk van het aantal selectiewedstrijden beslissen we welke wedstrijden
meetellen.
 Je mag op het kampioenschap met maximaal 2 paarden/pony’s per klasse
starten, uiteraard mag je met meer paarden/pony’s per klasse op de
selectiewedstrijd deelnemen.

Uitleg inschrijven selectiewedstrijd:
 Deelnemers dienen zich in te schrijven bij de organiserende
wedstrijdorganisatie.
 Alleen digitale inschrijving wordt in behandeling genomen, dit betekent
inschrijving via mijnknhs.
 Bij opgave dien je aan te geven dat je mee wilt doen voor selectie( vinkje
aanzetten!)
 Sluitingsdatum van de wedstrijd is bindend voor deelname aan de
selectieprocedure. Na sluitingsdatum wordt een wachtlijst gehanteerd.

Selectiedata:
23 en 24 januari 2021
Vlagtwedde
Sluitingsdatum zie vraagprogramma

Paarden M1 t/m ZZL

30 en 31 januari 2021
Tolbert
Sluitingsdatum 23 januari 2021

Paarden B t/m ZZL

20 en 21 februari 2021

Paarden B t/m ZZL

Tolbert

Pony’s B t/m M2
Sluitingsdatum 13 februari 2021
31 januari 2021

Appingedam

Sluitingsdatum 24 januari 2021

Pony’s B t/m M2

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.
De uitslagen zullen worden geplaatst op de website:
www.paardensportgroningen.nl

