Reglement selectiewedstrijden Regiokampioenschappen Drenthe
Indoorseizoen 2018-2019
Selectiewedstrijden voor:
B t/m Z2 dressuur pony’s
B t/m ZZ-Licht dressuur paarden
Versie: Dinsdag 04-09-2018

1. Wedstrijden:
LET OP: Opgave voor de selectiewedstrijden dient naar de plaatselijke secretariaten te worden gestuurd!!
Iedere wedstrijdorganisatie dient een aankondiging op www.wedstrijdplatform.nl te plaatsen.
De selectie bestaat uit de volgende wedstrijden:
Rubriek
B
L1
L2
M1
M2
Z1
Z2

Rubriek
B
L1
L2
M1
M2
Z1
Z2
ZZ-Licht

1e selectiewedstrijd
Zaterdag 24-11-2018
Ter-Apel
Zaterdag 24-11-2018
Ter-Apel
Zondag 02-12-2018
Stadskanaal
Zondag 02-12-2018
Stadskanaal
Zondag 02-12-2018
Stadskanaal
Vrijdagavond 16-11-2018
Beilen
Vrijdagavond 16-11-2018
Beilen

1e selectiewedstrijd
Zaterdag 17-11-2018
Beilen
Zondag 18-11-2018
Beilen
Zondag 18-11-2018
Beilen
Zaterdag 17-11-2018
Beilen
Vrijdagavond 16-11-2018
Beilen
Zondag 11-11-2018
Roden
Zondag 11-11-2018
Roden
Zondag 11-11-2018
Roden

Pony’s (2018-2019)
2e selectiewedstrijd
3e selectiewedstrijd
Zaterdag 15-12-2018
Zondag 23-12-2018
Veeningen
Vries
Zaterdag 15-12-2018
Zondag 23-12-2018
Veeningen
Vries
Zondag 16-12-2018
Zaterdag 29-12-2018
Veeningen
Beilen
Zondag 16-12-2018
Zaterdag 29-12-2018
Veeningen
Beilen
Zondag 16-12-2018
Zaterdag 29-12-2018
Veeningen
Beilen
Vrijdagavond 07-12-2018
Zaterdag 05-01-2019
Emmen (HCE)
Assen
Vrijdagavond 07-12-2018
Zaterdag 05-01-2019
Emmen (HCE)
Assen
Paarden (2018-2019)
2e selectiewedstrijd
3e selectiewedstrijd
Zondag 09-12-2018
Zaterdag 05-01-2019
Emmen (HCE)
Assen
Zaterdag 08-12-2018
Zondag 06-01-2019
Emmen (HCE)
Assen
Zaterdag 08-12-2018
Zondag 06-01-2019
Emmen (HCE)
Assen
Zondag 09-12-2018
Zaterdag 05-01-2019
Emmen (HCE)
Assen
Zaterdag 08-12-2018
Vrijdagavond 04-01-2019
Emmen (HCE)
Assen
Zaterdag 24-11-2018
Donderdag 03-01-2019
Assen
Beilen
Zaterdag 24-11-2018
Donderdag 03-01-2019
Assen
Beilen
Zaterdag 24-11-2018
Donderdag 03-01-2019
Assen
Beilen

4e selectiewedstrijd
Zondag 20-01-19
Exloo
Zaterdag 12-01-2019
Exloo
Zaterdag 12-01-2019
Exloo
Zaterdag 12-01-2019
Exloo
Zaterdag 12-01-2019
Exloo
Zondag 13-01-2019
Exloo
Zondag 13-01-2019
Exloo

4e selectiewedstrijd
Zondag 20-01-2019
Exloo
Zaterdag 19-01-2019
Exloo
Zaterdag 19-01-2019
Exloo
Zaterdag 12-01-2019
Exloo
Zondag 13-01-2019
Exloo
Zondag 13-01-2019
Exloo
Zondag 13-01-2019
Exloo
Zondag 13-01-2019
Exloo

Finale: Pony’s – B t/m Z1 dressuur - Zaterdag 2 februari 2019 te Bronneger
Finale: Pony’s – Z2 dressuur - Zaterdag 9 februari 2019 te Emmen (HCE)
Finale: Paarden – B t/m ZZ-Licht dressuur – Vrijdag 8 februari & zaterdag 9 februari 2019 te Emmen (HCE)

2. Algemeen:
- Alle selectiewedstrijden worden verreden onder het algemeen wedstrijdreglement en het desbetreffende
disciplinereglement van de KNHS. In zaken waarin het reglement geen duidelijkheid zal beiden, beslist de
concourscommissie in overleg met de Regio Drenthe.
- Eenvoudig door te starten (tijdens de selectiewedstrijden) geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van –
en in te stemmen met – dit reglement en de reglementen van de KNHS.
- De organisatie, officials, medewerkers alsmede andere dienstdoende personen dragen geen enkele
verantwoordelijkheid voor schade en/of ongevallen. Daarmee is deelname aan & aanwezigheid tijdens de
selectiewedstrijden is op eigen risico.

3. Selectie:
Om voor de finale in aanmerking te kunnen komen dient een combinatie aan minimaal twee
selectiewedstrijden te hebben deelgenomen. Alle wedstrijden mogen uiteraard worden gereden. Wanneer er
tijdens een selectiewedstrijd twee proeven gereden kunnen worden, zal één proef (de eerste & eerst te
rijden proef) tellen als selectieproef. Bij het rijden van drie of vier selectiewedstrijden tellen de twee best
behaalde resultaten (omgerekend in plaatsingspunten) voor de eindscore / het eindklassement. De
selectiewedstrijden dienen in dezelfde klasse te worden gereden, in het geval van promoveren en/of
degraderen zal in de nieuwe klasse opnieuw aan de selectievoorwaarden voldaan moeten worden. Wanneer
een combinatie flexibel start, tellen de resultaten die gereden zijn in de hoogst gereden klasse. Het is niet
toegestaan om tussen de laatste selectiewedstrijd en de finale te promoveren. Tijdens de
selectiewedstrijden is de ex-aequo regeling van toepassing. Het (selectie)klassement / overzicht zal worden
opgemaakt aan de hand van plaatsingspunten. De combinaties met het minst behaalde puntentotaal zijn
geselecteerd voor de finale. Voor iedere selectierubriek zijn 35 plaatsingspunten (eerlijk) te verdelen over
het aantal combinaties die in de ranguitslag voor komen (plaatsingspunten worden, waar nodig, tot drie
cijfers achter de komma uitgerekend). In het geval van gelijke punten bij de laatste geselecteerde plaats
worden alle combinaties met hetzelfde aantal punten geplaatst voor de finale. Combinaties die tijdens een
wedstrijd vrijwillig de ring verlaten en/of worden uitgesloten doen eveneens mee in de verdeling van de
plaatsingspunten. Deze combinaties eindigen ex-aequo op de laatste plaats (zie bijlage voor het
plaatsingspuntenoverzicht).
Het aantal finalisten per klasse betreft 25% (één op vier deelnemers) van het totaal aantal combinaties die
hebben deelgenomen aan (tenminste) één selectiewedstrijd (Dus; 25%, één op vier deelnemers, van alle
combinaties die (per klasse) in het selectieklassement staan). Naar de finale / het regiokampioenschap
mogen sowieso het aantal afgevaardigden naar Ermelo met daarbij 2 reservecombinaties. De
concourscommissie en Regio Drenthe stellen vooraf wel al een minimum aantal finalisten vast, deze aantallen
zijn hieronder te zien. Het is dus mogelijk dat aan de hand van de verdeelsleutel die later in het seizoen
volgt van Ermelo, een extra combinatie mag starten tijdens de finale.
Hoeveel combinaties er dus exact doorgaan naar de finale, is bekend na de laatste selectiewedstrijd.
Combinaties moeten echter wel aan twee selectiewedstrijden hebben deelgenomen en tenminste één keer een
score van 60% of hoger hebben gereden om voor de finale in aanmerking te komen!!
Het minimum aantal combinaties die mogen starten tijdens de finaledag zijn;
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

B dressuur pony’s cat. A/B
B dressuur pony’s cat. C
B dressuur pony’s cat. D/E
L1 dressuur pony’s cat. A/B
L1 dressuur pony’s cat. C
L1 dressuur pony’s cat. D/E
L2 dressuur pony’s cat. A/B
L2 dressuur pony’s cat. C
L2 dressuur pony’s cat. D/E

4 combinaties
4 combinaties
12 combinaties
3 combinaties
3 combinaties
8 combinaties
3 combinaties
3 combinaties
7 combinaties

Klasse M1 & M2 dressuur pony’s cat. A/B
Klasse M1 & M2 dressuur pony’s cat. C
Klasse M1 dressuur pony’s cat. D/E
Klasse M2 dressuur pony’s cat. D/E
Klasse Z1 & Z2 dressuur pony’s cat. C
Klasse Z1 dressuur pony’s cat. D/E
Klasse Z2 dressuur pony’s cat. D/E
B dressuur paarden
L1 dressuur paarden
L2 dressuur paarden
M1 dressuur paarden
M2 dressuur paarden
Z1 dressuur paarden
Z2 dressuur paarden
ZZ-Licht dressuur paarden
*De rubrieken M1/M2 cat. A/B, M1/M2 cat.

3 combinaties*
3 combinaties*
6 combinaties
5 combinaties
3 combinaties*
4 combinaties
3 combinaties
12 combinaties
12 combinaties
12 combinaties
12 combinaties
8 combinaties
10 combinaties
5 combinaties
5 combinaties
C, Z1/Z2 cat. C zullen in handicap worden verreden.

4. Opgave:
Opgave voor deelname aan de selectiewedstrijden kan door het mailen van een volledig ingevuld KNHS
inschrijfformulier en/of (wanneer dit mogelijk is) online via “MIJN KNHS”. De organiserende vereniging
dient alle combinaties tot aan de sluitingsdatum aan te nemen. Wanneer de sluitingsdatum is gepasseerd kan
men nog meedoen indien de organiserende vereniging plaats heeft (plaatsing op wacht- / reservelijst is altijd
mogelijk). De sluitingsdatum voor iedere wedstrijd is terug te vinden in het goedgekeurde vraagprogramma’s,
op de website van de KNHS (wedstrijdkalender).
OPGAVES VOOR DE SELECTIEWEDSTRIJDEN MOETEN NAAR DE PLAATSELIJKE SECRETARIATEN!!
5. Deelname:
Deelname aan de selectiewedstrijden is alleen mogelijk voor combinaties met een geldige startpas. De
betreffende combinatie dient lid te zijn van een rijvereniging uit Drenthe. Combinaties wonend in Drenthe,
maar rijdend met / onder een “Gastlicentie” komen niet in aanmerking voor het rijden van selectie. Alle
combinaties die deelnemen aan een selectiewedstrijd, en voor de regio Drenthe rijden, doen automatisch
mee aan / voor de selectie.
6. Beoordeling:
Alle selectierubrieken zullen beoordeeld worden door één jurylid. Het betreffende jurylid mag echter geen
jurylid uit de provincie Drenthe zijn. De finalerubrieken zullen beoordeeld worden door twee juryleden. Ook
hier mogen geen Drentse juryleden jureren.
7. Plaatsing voor de finale:
Na de laatste selectiewedstrijd zal het definitieve eindoverzicht z.s.m. geplaatst worden op de regiosite
en/of www.wedstrijdplatform.nl onder de plaats & datum van het kampioenschap. Combinaties die geplaatst
zijn voor de finale dienen zich opnieuw op te geven volgens de uitleg bij het eindoverzicht. Wanneer er na
de aangegeven datum (deze datum staat op het eindoverzicht) geen opgaveformulier is toegezonden, zullen
reservecombinaties worden bericht voor deelname aan het kampioenschap.
8. Informatieplaats:
Alle informatie omtrent “selectie” is te vinden op de regiosite (www.paardensportdrenthe.nl) en/of
www.wedstrijdplatform.nl onder de plaats & datum van het kampioenschap. Contactpersoon selectiezaken:
Bart de Wal (Mail: bartdewal@gmail.com)

