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Mei 2019
Aandachtspunten en/of eisen voor te houden selectie wedstrijden.
1. Altijd volgens het vraagprogramma werken. Afwijken van het programma kan alleen in
overleg met de federatievertegenwoordiger (meestal de jury).
2. Alle combinaties uit de kring moeten de gelegenheid krijgen zich in te schrijven met
inachtneming van de inschrijftermijn. (zie kampioenschapsreglement)
3. Twee proeven per combinaties is toegestaan mits alle deelnemers uit de kring kunnen
starten en de sluitingsdatum maximaal 7 dagen voor de wedstrijd is.
4. Startlijsten publiceren met inachtneming van de voorwaarden zoals in de KNHS
reglementen opgenomen.
5. Zorg voor een ringmeester bij het springen en de dressuur, en een toezichthouder
dressuur (jury) op het voorterrein (dit is sinds 2019 verplicht op alle selectiewedstrijden
en regiokampioenschappen), zowel indoor als outdoor.
6. Pony’s (vooral cat. A/B) en paarden gescheiden houden, uitgezonderd de klasse Z1-Z2
cat. CDE
7. Juryleden voor de selectie moeten van buiten de kring komen!
8. Juryledenlijst met vermelding van de klasse indeling tijdig mailen naar het
kringsecretariaat, ook wijzigingen doorgeven, dit om te voorkomen dat een jury 2 x
dezelfde klasse beoordeelt (kringrivierenlandoost@gmail.com)
9. De 1e proef (proef voor selectie) moet altijd eerder dan de 2e proef gereden worden.
10. Op de laatste selectie van de dressuur de proef uitschrijven die ook wordt uitgeschreven
op het Regiokampioenschap, dat is altijd de hoogste proef in de betreffende klasse,
m.u.v. Z2 dressuur pony’s, dit is altijd de landenproef.
11. Alle ruiters van de kring van één klasse door dezelfde jury laten beoordelen.
12. Bij de pony’s dezelfde handicap indeling aanhouden als bij de Regio.
13. Van alle combinaties moet het behaalde resultaat met ex-aequo punten worden
ingevoerd.
14. Bij het springen alle combinaties die voor de 1e prijs in aanmerking komen, volgens de
handicap regeling van de Regio, moeten barrage rijden.
15. Aparte barrage is wenselijk vooral voor de routine naar de Regio kampioenschappen.
16. Bij het springen van alle combinaties de punten wijze van rijden of tijd noteren. Dit geldt
voor zowel het 1e als het 2e parcours of barrage!
17. Bij de laatste selectie wedstrijd (als dit tevens een kringkampioenschap is) zorgen voor
voldoende ruimte voor het kringsecretariaat bij de rekenkamer (o.a. tafel, stoel, wifi
verbinding en elektra).
18. Het digitale bestand (xxx.dat) van het concoursprogramma moet na afloop van de
wedstrijd, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 dagen na de wedstrijd, gemaild worden
naar het kringsecretariaat.
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