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Selectieprocedure outdoor 2023 KNHS Regio Limburg  
   

1. Alle georganiseerde wedstrijden die voldoen aan de criteria gesteld in het 
wedstrijdreglement zijn aangemerkt als selectiewedstrijd (zie MijnKNHS). 

2. De beste 4 selectiewedstrijden tellen voor afvaardiging naar de 
Regiokampioenschappen. 

3. Indien een organisatie meerdere dressuurproeven uitschrijft in dezelfde 
klassen, telt de 1e dressuurproef voor selectie. Er telt dus slechts één proef 
per klasse voor selectie.  

4. Selectievoorwaarden: 

Discipline Selecteren Voorwaarden 

Springen 
pony's 

Geen selectie, vrije 
inschrijving echter met 
voorwaarde stijlrubrieken 

In de stijlrubrieken (oude B) dient de combinatie 
minimaal 2 winstpunten behaald te hebben in het 
desbetreffende seizoen uiterlijk 3 weken voor het RK. 

Dressuur 
pony's 

Geen selectie, alle klassen 
vrije inschrijving 
Teamdressuur: vrije 
inschrijving 

 

Dressuur 
paarden 

Selectie B t/m M1, overige 
klassen vrije inschrijving 
echter met voorwaarde 
klassen M2 t/m ZZL 

Teamdressuur: vrije 
inschrijving 

Selectie B t/m M1: van alle gestarte 
selectiewedstrijden worden de 4 hoogste percentages 
van de combinatie opgeteld.  
In de klassen M2, Z1, Z2 en ZZL dient de combinatie 

minimaal 1 winstpunt te hebben behaald in het 
desbetreffende seizoen uiterlijk 3 weken voor het RK. 

  

Springen 
Paarden 

Geen selectie, vrije 
inschrijving echter met 
voorwaarde klasse 1.00 

In de stijlrubriek 1.00 dient de combinatie minimaal 2 
winstpunten te hebben behaald in het desbetreffende 
seizoen uiterlijk 3 weken voor het RK. 

5. De indeling van klassen en categorieën van een selectiewedstrijd dient gelijk te zijn aan de indeling die 
bij de landelijke KNHS kampioenschappen wordt gehanteerd.  

6. Bij uitsluiting van een combinatie of het vrijwillig de dressuurring verlaten, worden geen percentages 
opgenomen in de selectiestanden. 

7. Indien bij het opmaken van de eindstand voor de selectie, blijkt dat er combinaties zijn met een gelijk 
totaalpercentage, worden alle combinaties met het gelijke totaalpercentage geselecteerd voor het 
kampioenschap.  

8. Deelname aan selectiewedstrijden is mogelijk mits men zich heeft ingeschreven voor de sluitingsdatum 
van de betreffende wedstrijd en sluitingstijd voor selectie. Met echter de restrictie dat de organiserende 
vereniging reglementair het recht heeft de inschrijving vervroegd te sluiten als er onvoldoende ruimte in 
het tijdschema/programma is, een en ander ter beoordeling van de organiserende vereniging. 

9. Indien de ringen op de kampioenschappen niet vol zijn (aantallen nader te bepalen) heeft de Regio de 
mogelijkheid om combinaties af te vaardigen met minder gereden selectiewedstrijden. Deelnemende 
combinaties moeten tenminste één selectiewedstrijd gereden hebben, conform voorwaarden bij punt 4. 

10. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Regiobestuur. 
11. Het KNHS-kampioenschapsreglement outdoor 2023 is van toepassing. 


