Regiokampioenschap Groningen
Versie 13-12-2021

KNHS-Regio: Groningen

www.paardensportgroningen.nl

Dressuur
Wedstrijdplaats:
Wedstrijddatum:
Accommodatie:
Vereniging:
Secretariaat:
Adres:

Paarden en pony’s B t/m ZZL
Tolbert
12 februari 2022
HJC Manege
KNHS regio Groningen Verenigingsnr: V31001
J. Bremer-Arendshorst
Bovenburen 82
9675 HH Winschoten
Tel:
0650835192 (alleen op de wedstrijdagen te bereiken)
E-mail:
janetbrmr@gmail.com
Wedstrijdnummer(s): W087208
Zie Hoofdstuk ‘inschrijven’ voor de details van inschrijven.
Springen
Wedstrijdplaats:
Wedstrijddatum:
Accommodatie:
Vereniging:
Secretariaat:
Adres:

Paarden en Pony’s B t/m ZZ
Tolbert
13 februari 2022
HJC Manege
KNHS regio Groningen Verenigingsnr: V31001
J. Bremer-Arendshorst
Bovenburen 82
9675 HH Winschoten
Tel:
0650835192 (alleen op de wedstrijdagen te bereiken)
E-mail:
janetbrmr@gmail.com
Wedstrijdnummer(s): W087208
Zie Hoofdstuk ‘inschrijven’ voor de details van inschrijven.
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Kampioenschappen
Voor alle kampioenschappen kan de handicapregeling conform artikel 5 van het Algemeen
Wedstrijdreglement worden toegepast. Dat wil zeggen dat categorieën kunnen worden samengevoegd
en/of klassen in handicap kunnen worden verreden. De verdeling van dekampioenschappen zal bekend
gemaakt worden via de startlijst van dit kampioenschap.

Individuele dressuur
Bij de individuele dressuur kunnen alleen de combinaties die minimaal een gemiddelde score van
60% hebben behaald over de proef / proeven waarover de afvaardiging wordt bepaald tijdens het
Regiokampioenschap, afgevaardigd worden naar de KNHS-Indoorkampioenschappen.
Het klassement dient opgemaakt te worden aan de hand van percentages. Daar waar in dit
vraagprogramma ‘score’ of ‘gemiddelde’ wordt gebruikt, wordt de gemiddelde score over alle juryleden
in procenten bedoeld.
Indien tijdens de Regiokampioenschappen sprake is van een finale voor de dressuurrubrieken zullen
hierin minimaal het aantal combinaties starten die afgevaardigd worden naar de KNHSIndoorkampioenschappen.
Afmetingen wedstrijdring
t/m M2:
20 x 40 m
Z1 en hoger: 20 x 60 m
Inschrijfgeld paarden klasse B t/m ZZL::
Prijzen paarden klasse B t/m ZZL :

€10.00
linten en eremetaal

Inschrijfgeld pony’s Klasse B t/m Z2:
Prijzen pony’s klasse B t/m Z2:

€9.00
linten en eremetaal
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Paarden
B t/m Z1

Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel;

De behaalde resultaten komen wel voor puntenregistratie in aanmerking.

De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie.

Kampioen is de combinatie met de hoogste score over de gereden proef.
 In geval van ex-aequo klassering in de klasse B t/m Z1 wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde
van het punt: “Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard”, van toepassing op
het protocol van alle juryleden. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt:
“Rijvaardigheid en harmonie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden. (Artikel 137 lid 8a
van het Wedstrijdreglement Dressuur). Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van
alle punten op het protocol, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend.

Prijsuitreiking: 3 beste combinaties te paard.

Proeven:
B proefnr.6 , L1 proefnr.10 , L2 proefnr. 14, M1 proefnr. 18, M2 proefnr. 22, Z1 proefnr. 26.
Paarden
Z2 en ZZ-licht

Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen.

Gereden wordt proef Z2 proefnr. 30, ZZL proefnr. 34 en de Kür op muziek.

De behaalde resultaten komen wel voor puntenregistratie in aanmerking. (Kür is niet voor punten)

De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie.

Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: Alle gestarte combinaties in de 1e proef.

Kampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over beide proeven ..

In geval van ex-aequo klassering in het eindklassement is de score in de Kür op muziek
doorslaggevend. Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de
voorzitter van de jury voor de Kür op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan
wordt er gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het
protocol van alle juryleden in de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van
de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek.

Prijsuitreiking: 3 beste combinaties te paard.

Bijzonderheden:
Muziek voor de Kür verplicht aanleveren op USB stick in MP3 bestand (eventueel CD, eigen
verantwoording) in tweevoud.
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Pony's B t/m Z1 cat. A t/m E en Z2 cat. C

Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.

De behaalde resultaten komen wel voor puntenregistratie in aanmerking.

De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie..

Kampioen is de combinatie met de hoogste score over de gereden proef ..
 In geval van ex-aequo klassering in de klasse B t/m Z1 wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde
van het punt: “Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard”, van toepassing op
het protocol van alle juryleden. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt:
“Rijvaardigheid en harmonie”, van toepassing op het protocol van alle juryleden. (Artikel 137 lid 8a
van het Wedstrijdreglement Dressuur). Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van
alle punten op het protocol, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend.

In geval van ex-aequo klassering in de klasse Z2 wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van
het punt: “Lichtheid, harmonie, gehoorzaamheid”, van toepassing op het protocol van alle juryleden.
Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: “Regelmaat van de gangen en losheid
van de beweging”, van toepassing op het protocol van alle juryleden. (Artikel 137 lid 8a van het
Wedstrijdreglement Dressuur). Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van alle punten
op het protocol, dat door de voorzitter van de jury (C) is toegekend.

Prijsuitreiking: 3 beste combinaties te pony.

Proeven:
Cat. A/B/C/D/E: B proefnr.6 , L1 proefnr.10 , L2 proefnr. 14; M1 proefnr. 18; M2 proefnr. 22;
Z1 proefnr. 26; Z2 proefnr. 91.
Pony Z2
D t/m E

Het kampioenschap wordt verreden over twee onderdelen.

Gereden wordt de landenproef (proef 91) en de Kür op muziek.

De behaalde resultaten komen wel voor puntenregistratie in aanmerking.(Kür is niet voor punten)

De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie.

Aantal combinaties die doorgaan naar de 2e proef: Alle gestarte combinaties in de 1e proef .

Kampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over beide proeven .

In geval van ex-aequo klassering in het eindklassement is de score in de Kür op muziek
doorslaggevend. Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het hoogste percentage, dat door de
voorzitter van de jury voor de Kür op muziek toegekend is. Valt er dan nog geen beslissing dan
wordt er gekeken naar de totaalwaarde van de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het
protocol van alle juryleden in de Kür op muziek. Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van
de: “artistieke presentatie”, van toepassing op het protocol van het C-jurylid in de Kür op muziek.

Prijsuitreiking: 3 beste combinaties te pony.

Bijzonderheden: Muziek voor de Kür verplicht aanleveren op USB stick in MP3 bestand, in
tweevoud. (eventueel CD, eigen verantwoording).
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Springen
Afmetingen wedstrijdring: 70 x 45 meter
Inschrijfgeld paarden Klasse B t/m ZZ:
Prijzen paarden klasse B t/m ZZ:

€10.00
linten en eremetaal

Inschrijfgeld pony’s Klasse B en ZZ:
Prijzen pony’s klasse B t/m ZZ:

€9.00
linten en eremetaal

Paarden en pony's
B
A t/m E

Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.

Eerste parcours: Rijstijlparcours, art. 280.5.c zonder barrage.

De behaalde resultaten komen wel voor puntenregistratie in aanmerking.

De startvolgorde van het eerste parcours wordt bepaald door de organisatie.

Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun
strafpunten en stijl.

Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: stijlcijfer (1e ond.) toegekend door de hoofdjury.

Is er dan nog een ex-aequo uitslag wordt gekeken naar:
stijlcijfer (2e ond.) toegekend door de hoofdjury.

Prijsuitreiking te paard!

Bijzonderheden:Combinaties die op de Regiokampioenschappen meer dan 16 strafpunten
hebben behaald, worden niet afgevaardigd naar de KNHS-Indoorkampioenschappen.

Tevens is een deelnemer/amazone die in de periode tussen 1 okt. 2019 tot aan het
Regiokampioenschap deelnam aan een senioren kampioenschap in de klasse 1.50 of hoger
uitgesloten van deelname aan een regio en of KNHS-kampioenschap t/m de klasse ZZ springen

Paarden en pony's
L t/m ZZ
A t/m E

Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel.

Eerste parcours: 2-manches art. 273.3.a met barrage.

De behaalde resultaten komen niet voor puntenregistratie in aanmerking.

De startvolgorde van het eerste parcours wordt bepaald door de organisatie.

De startvolgorde in de 2e manche van het eerste parcours is omgekeerd aan de volgorde
voorgaande uitslag.

Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun
strafpunten en tijd over beide parcoursen .

Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: tijd in het 1e parcours.

Is er dan nog een ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: tijd in het 2e parcours.

Prijsuitreiking te paard!

Bijzonderheden:Combinaties die op de Regiokampioenschappen meer dan 16 strafpunten
hebben behaald, worden niet afgevaardigd naar de KNHS-Indoorkampioenschappen.

Tevens is een deelnemer/amazone die in de periode tussen 1 okt. 2019 tot aan het
Regiokampioenschap deelnam aan een senioren kampioenschap in de klasse 1.50 of hoger
uitgesloten van deelname aan een regio en of KNHS-kampioenschap t/m de klasse ZZ springen
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Belangrijke informatie
Inschrijven
Deelnemers dienen zich volgens de op dat moment geldige en door de KNHS erkende wijze van
inschrijven in te schrijven. Wijzigingen doorgeven en eventueel afmelden kan door schriftelijk contact
op te nemen met het op de voorpagina vermelde secretariaat.
Alleen inschrijven voor de rubrieken waar geen voorselectie van wordt verreden
Sluitingsdatum inschrijven:

Dressuur t/m 02-02-2022
Springen t/m 02-02-2022

Wijzigingen doorgeven tot:

Dressuur t/m 07-02-2022. Bij verkoop en/of ziekte van paard/pony kan
tot uiterlijk 10-02-2022 12.00 uur een vervangend paard/pony met
dezelfde ruiter/amazone worden aangeboden, mits deze in dezelfde
klasse deelnemen. Dit geldt voor de rubrieken waar geen voorselectie
voor is.
Springen t/m 08-02-2022. Bij verkoop en/of ziekte van paard/pony kan
tot uiterlijk 11-02-2022 12.00 uur een vervangend paard/pony met
dezelfde ruiter/amazone worden aangeboden, mits deze in dezelfde
klasse deelnemen.

Startlijst gepubliceerd vanaf:

Dressuur 07-02-2022
Springen 08-02-2022

Springen pony's en paarden via Mijn KNHS.
Dressuur pony's klasse Z1 en Z2 cat. C t/m E inschrijven via Mijn KNHS.
De paarden dressuur B t/m ZZ-licht en de pony’s dressuur B t/m M2 alle categorieën selecteren zich via
voorselecties en hoeven zich niet weer op te geven. De geselecteerde combinaties worden automatisch
op de startlijst geplaatst.
Er wordt contant betaald op de wedstrijddag.
Reservecombinaties kunnen/zullen tot 24 uur voor aanvang van de rubriek (Dit geldt voor de dressuur
waar voorselecties voor worden verreden) worden opgeroepen.
Dagindeling
zie www.paardensportgroningen.nl
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Overige bepalingen van dit Regiokampioenschap 2022
1. Aantal kampioenschaprubrieken, aantal paarden/pony’s en minimale score
Dressuur Paarden
 Aan het kampioenschap Dressuur Paarden mag een deelnemer aan maximaal vier verschillende
kampioenschaprubrieken deelnemen.
 Aan het kampioenschap Dressuur Paarden mag een deelnemer per kampioenschaprubriek met
maximaal twee paarden deelnemen.
 Om op dit Regiokampioenschap Dressuur Paarden te mogen starten, moet men zich via de
voorselecties selecteren voor het kampioenschap, hiervoor zullen plaatsingspunten worden
toegekend.
Dressuur Pony’s
 Aan het kampioenschap Dressuur Pony’s mag een deelnemer aan maximaal vier verschillende
kampioenschaprubrieken deelnemen.
 Aan het kampioenschap Dressuur Pony’s mag een deelnemer per kampioenschaprubriek met
maximaal twee pony’s deelnemen.
 Om op dit Regiokampioenschap Dressuur Pony’s voor de klasse B t/m M2 alle categorieën te mogen
starten, moet men zich via de voorselecties selecteren voor het kampioenschap, hiervoor worden
plaatsingspunten toegekend. Cat. ABC moet één keer 60% halen op een selectiewedstrijd.
Springen Paarden
 Aan het kampioenschap Springen Paarden mag een deelnemer aan maximaal vier verschillende
kampioenschaprubrieken deelnemen.
 Aan het kampioenschap Springen Paarden mag een deelnemer per kampioenschaprubriek met
maximaal drie paarden deelnemen.
 Voor de Regiokampioenschap Springen Paarden worden geen voorselecties verreden.
Springen Pony’s
 Aan het kampioenschap Springen Pony’s mag een deelnemer aan maximaal vier verschillende
kampioenschaprubrieken deelnemen.
 Aan het kampioenschap Springen Pony’s mag een deelnemer per kampioenschaprubriek met
maximaal twee pony’s deelnemen.
 Voor de Regiokampioenschap Springen Pony’s worden geen voorselecties verreden.
2. Erkenning reglementen
Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS en de daarop gepubliceerde wijzigingen.
Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van – en in te stemmen met
– dit vraagprogramma en de reglementen van de KNHS.
3. Controle startgerechtigdheid
Na ontvangst van de afvaardiging per Regio, controleert de KNHS de startgerechtigdheid van
combinaties op de bepalingen van het Kampioenschapsreglement en de bepalingen van dit
vraagprogramma en het vraagprogramma van het Regiokampioenschap.
4. Aansprakelijkheidsuitsluiting
Het bestuur van de KNHS-Regio, de organiserende vereniging, de officials alsmede andere
dienstdoende personen aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan
paarden en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schade
voortvloeiend uit ongevallen van welke aard of oorzaak dan ook.
5. Controle ongeoorloofde middelen
Er kan controle op ongeoorloofde middelen plaatsvinden tijdens dit kampioenschap.
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6. Startdocumenten
Er kan controle op de aanwezigheid en juistheid van wedstrijddocumenten plaatsvinden tijdens dit
kampioenschap.
7. Protesten/Klachten
Protesten/klachten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de jury van beroep,
met inachtneming van de in artikel 48 van het Algemeen Wedstrijdreglement opgenomen bepalingen.
8. Tijdig gereed houden
Deelnemers dienen zich tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten aanwezig te zijn bij de ingang
van de wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn en/of het niet, dan wel niet geheel, opvolgen van de
aanwijzingen van de ringmeester kan uitsluiting tot gevolg hebben.
9. Optoming/harnachement
Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat controle op de optoming en het harnachement van
het paard kan plaatsvinden. Evenals controle op het tenue van de deelnemer.
10. (dier-)geneeskundige hulp/hoefsmid
De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van (dier-) geneeskundige hulp alsmede van een
hoefsmid. Bij gebruikmaking van de diensten van deze functionarissen zijn de daaraan verbonden
kosten voor rekening van de deelnemer. Deze kosten dienen ter plaatse direct contant te worden
voldaan.
11. Beeld- en/of geluidsopnamen
Met de inschrijving voor en deelname aan het evenement accepteert de deelnemer de aanwezigheid
van camera-apparatuur langs de rijbaan. De KNHS is bevoegd van het evenement beeld- en/of
geluidsopnamen te (doen) maken. De KNHS heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende
beelden/opnamen van de deelnemers en de deelnemende paarden. De deelnemershebben geen recht
op enigerlei vergoeding o.i.d. in dit verband.
12. N.B.

In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het Wedstrijdreglement niet
voorzien beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met de organisatie
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