Selectieprocedure indoor 2022-2023 KNHS Regio Limburg

1. Het aantal selectiewedstrijden wordt door de Regio bepaald, met
inachtneming van de reglementen van de KNHS.
2. In de Regio zijn van 1 oktober t/m 31 december selectiewedstrijden. De 2 beste
selectiewedstrijden tellen voor afvaardiging naar de Regiokampioenschappen. Hieronder de
voorwaarden voor afvaardiging:
Dressuur
Pony’s
- 6 selectiewedstrijden DE B + DE L1 en DE L2: 2 beste wedstrijden tellen voor afvaardiging met
een minimale score van 60%.
- Overige klassen vrije inschrijving mits er op een selectiewedstrijd een minimale score van 60% is
behaald in de periode 1 oktober t/m 31 december. Voor pony’s/paarden die vanwege de leeftijd
eerst per 1 januari in een bepaalde klasse mogen uitkomen, geldt een uitzondering: zij dienen
een winstpunt te hebben behaald op een officiële wedstrijd tussen 1 januari en sluitingsdatum
inschrijving Regiokampioenschappen. Indien een combinatie is uitgekomen op een
selectiewedstrijd in een klasse waarvoor wél selectie geldt, is promotie naar een hogere klasse
waarvoor géen selectie geldt, niet toegestaan en is deze uitzondering niet van toepassing.
Paarden
- 6 selectiewedstrijden 2 beste wedstrijden tellen voor afvaardiging met een minimale score van
60%.
- Z1, Z2 en ZZ-licht vrije inschrijving mits er op een selectiewedstrijd een minimale score van 60% is
behaald in de periode 1 oktober t/m 31 december. Voor paarden die vanwege de leeftijd eerst
per 1 januari in een bepaalde klasse mogen uitkomen, geldt een uitzondering: zij dienen een
winstpunt te hebben behaald op een officiële wedstrijd tussen 1 januari en sluitingsdatum
inschrijving Regiokampioenschappen. Indien een combinatie is uitgekomen op een
selectiewedstrijd in een klasse waarvoor wél selectie geldt, is promotie naar een hogere klasse
waarvoor géen selectie geldt, niet toegestaan en is deze uitzondering niet van toepassing.
Springen
Pony’s
- Vrije inschrijving mits er een minimale score van B+2 (winstpunten) is behaald in de periode 1
oktober t/m 31 december.
Paarden
- 6 selectiewedstrijden 1.00 meter + 1.10 meter: 2 beste wedstrijden tellen voor afvaardiging.
- 1,20, 130, 135 en 1.40 vrije inschrijving.

3. De selecties vinden plaats in accommodaties met goede bodems, dit voor welzijn van het paard.
Voor springen is vereist een wedstrijdring van 1200 m2 en losrijhal van 800 m2, voor dressuur
een wedstrijdring van 20x60 en losrij van 20x40.
4. Als er meerdere proeven uitgeschreven worden, bepaald de organiserende vereniging welke
proef als selectie wordt aangemerkt. De organisatie dient duidelijk te vermelden op het
vraagprogramma welke wedstrijd telt voor selectie. In MIJNKNHS geeft de organisatie dit aan bij
de wedstrijd.
5. Dressuur: De beste combinatie krijgt 1 plaatsingspunt, de volgende 2 enz.
Springen: De strafpunten van het eerste parcours zullen als selectiepunten
meegenomen worden, niet de plaatsing.

6. Als een rubriek wordt verdeeld over verschillende groepen/ringen worden
de plaatsingspunten per groep/ring toegekend.
7. De indeling van klassen en categorieën van een selectiewedstrijd dient gelijk te zijn aan de
indeling die bij de landelijke KNHS kampioenschappen wordt gehanteerd.
8. Bij uitsluiting van een combinatie bij springen of dressuur en bij vrijwillig het parcours of de
dressuurring verlaten, krijgt de combinatie code 99 .
9. Bij gelijk aantal punten in de dressuur krijgt de combinatie ook een gelijk aantal
plaatsingspunten, tenzij er een ex aequo regeling geldt.
10. Indien bij het opmaken van de eindstand voor de selectie, blijkt dat er combinaties zijn met een
gelijk aantal plaatsingspunten, zal een de derde selectiewedstrijd meegenomen worden in de
plaatsing.
11. Deelname aan selectiewedstrijden is altijd mogelijk mits men zich tijdig heeft ingeschreven voor
de sluitingsdatum van de betreffende wedstrijd. De organisatie kan besluiten om de wedstrijd
eerder te sluiten dan de sluitingsdatum als het programma vol is.
12. Indien de ringen op de kampioenschappen niet vol zijn, heeft de Regio de
mogelijkheid om combinaties af te vaardigen met minder gereden selectiewedstrijden. Iedereen
moet tenminste een selectiewedstrijd gereden hebben met een minimale score zoals vermeld
bij punt 2, tenzij artikel 10 van toepassing is.
13. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Regiobestuur.
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