VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN LIMBURG 2022 (SEVENUM 9 JULI)
Op deze wedstrijd zijn de reglementen van de KNHS van toepassing, t.w. het Algemeen
Wedstrijdreglement, het Wedstrijdreglement van de betreffende discipline, eventuele aanvullende
reglementen en alle daarop gepubliceerde wijzigingen.
Op deze wedstrijd is het kampioenschapsreglement outdoor 2022 van de KNHS van toepassing. Voor de
bepalingen en informatie over de outdoorkampioenschappen: https://www.hippiade.nl/
Het rijden van selecties is niet verplicht dus lees hieronder welke onderdelen verreden worden, stel een
team samen en schrijf je zsm in voor deze dag (op 9 juli 2022 tijdens Passie voor Paard & Pony in
Sevenum).
Het teamkampioenschap outdoor bestaat uit het rijden van een individuele dressuurproef door vier
combinaties en het afleggen van een springparcours door vier combinaties waarvan alle resultaten voor
de einduitslag worden meegeteld. Alle deelnemende combinaties moeten tot dezelfde vereniging
behoren anders vindt er geen afvaardiging naar de Hippiade in Ermelo plaats.
Algemeen:
1. Iedere ruiter mag slechts met één paard of pony starten en maximaal éénmaal in elk onderdeel van het
verenigingskampioenschap.
2. De combinaties moeten in het bezit zijn van een startpas.
3. Een paard mag slechts door één ruiter worden gestart en maximaal éénmaal in elk onderdeel van het
verenigingskampioenschap, een pony mag door twee ruiters worden gestart maar door iedere ruiter
maximaal éénmaal in elk onderdeel van het verenigingskampioenschap.
4. Iedere deelnemende combinatie dient startgerechtigd te zijn in de klasse waarin wordt deelgenomen.
De stand op de datum waarop het regiokampioenschap is verreden is bepalend. In alle gevallen is
promotie na het regiokampioenschap toegestaan zonder startgerechtigheid op de Hippiade te verliezen.
5. Een combinatie mag tijdens een Regio- en/of KNHS-kampioenschap alleen starten in de hoogste klasse
waarin/het hoogste niveau waarop de combinatie in de periode tussen 1 april 2022 tot aan het
regiokampioenschap uitgekomen is. Uitzondering voor een combinatie op het verplicht starten in de
hoogste klasse zijn combinaties die verplicht moeten degraderen. Zij moeten tijdens de Regio- en/of
KNHS-kampioenschappen uitkomen in de klasse waarnaar zij gedegradeerd zijn.
Dressuur:
1. Per team mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in tenminste de klasse B dressuur
en ten hoogste de klasse M1-dressuur.
2. De combinaties moeten een dressuurproef afleggen overeenkomstig de klasse waarin ze
startgerechtigd zijn.
Springen:
1. Per team mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn bij de paarden in tenminste de
klasse 1.00-springen en ten hoogste de klasse 1.20-springen / bij de pony’s in tenminste de klasse AB0.50springen en ten hoogste de klasse DE1.10-springen.
2. De combinaties moeten een springparcours afleggen overeenkomstig de klasse waarin ze
startgerechtigd zijn.

