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SELECTIE REGLEMENT KRING “Rivierenland Oost” per 1 maart 2022 
 

In de kring “Rivierenland Oost” vindt de selectie van ruiters/amazones voor de Gelderse 

Regiokampioenschappen plaats volgens dit reglement. Het aantal af te vaardigen combinaties 

per klasse wordt bepaald door het bestuur van de Regio Gelderland aan de hand van het aantal 

gestarte combinaties per kring op de 1e selectiewedstrijd. 

 

ALGEMEEN: 
1. De selectie is voor afvaardiging naar de regio en tevens voor het kringkampioenschap. 

2. De selectiewedstrijden worden georganiseerd door verenigingen en clubs in samenspraak 

met de kring. 

3. Bij het samenstellen van de wedstrijdkalender zal bepaald worden hoeveel 

selectiewedstrijden er gereden zullen worden. 

Het volgende aantal zal tellen voor het bepalen van de uitslag: 

Indien er één proef/parcours per wedstrijd wordt gereden: 

1-2 wedstrijden: alle behaalde plaatsingspunten tellen. 

3-4 wedstrijden: het slechtste aantal plaatsingspunten komt te vervallen. 

5-6 wedstrijden: de twee slechtste plaatsingspunten komen te vervallen. 

Indien er twee proeven/parcoursen zijn uitgeschreven op de wedstrijd: 

De 1e proef/parcours is de selectie proef/parcours.  

4. Tijdens de laatste selectie van de dressuur wordt de proef uitgeschreven die ook wordt 

uitgeschreven op het Regiokampioenschap, dat is altijd de hoogste proef in de 

betreffende klasse.  

5. Aan het kringsecretariaat moet voor of tijdens de laatste selectiewedstrijd gemeld worden 

dat de combinatie niet afgevaardigd wil worden naar de Regiokampioenschappen.    

6. Het kringbestuur behoudt zich het recht voor de selectiestatus van een wedstrijd te 

annuleren. 

7. Wanneer er door het KNMI een weeralarm (code oranje en code rood) wordt afgegeven 

voor storm – gladheid – sneeuw of andere omstandigheden VERVALT de 

SELECTIESTATUS van de desbetreffende wedstrijd. Het is aan de organisatie en/of 

andere verantwoordelijken om de wedstrijd in zijn geheel af te gelasten. 

 

AFVAARDIGING NAAR REGIOKAMPIOENSCHAPPEN: 
 

1. Alle deelnemers van de kring die aan een selectiewedstrijd hebben deelgenomen krijgen, 

aan de hand van de uitslagen van deze wedstrijden, plaatsingspunten toegewezen welke 

gelijk zijn aan de plaatsing. 

2. Indien een combinatie niet start tijdens een selectiewedstrijd wordt voor deze 

wedstrijd(en) 99 plaatsingspunten toegewezen of meer indien nodig bij veel deelname. 

3. Indien een combinatie de proef of parcours start maar niet beëindigd, ongeacht de reden, 

krijgt deze combinatie 90 plaatsingspunten toegewezen of meer indien nodig bij veel 

deelname. 

4. Indien een combinatie flexibel springt dan krijgt deze in de laagste klasse het aantal 

plaatsingspunten van een niet gestarte combinatie, de plaatsing per parcours blijft echter 

behouden. Als na de laatste selectiewedstrijd een combinatie, na bekendmaking van de 

afvaardiging, een klasse hoger start dan worden de plaatsingspunten niet meer 

gecorrigeerd. 

5. Alleen combinaties die het aantal wedstrijden zijn gestart welke voor de berekening van 

de afvaardiging tellen komen voor afvaardiging in aanmerking, mits daarbij op 1 

wedstrijd een percentage van tenminste 60% is behaald. 

6. De klasse springen 1.30mtr/1.35mtr en dressuur pony’s klasse Z1/Z2 mogen in handicap 

worden verreden voor de berekening van de kringkampioen.  

7. Wanneer een ruiter/amazone zich met meer paarden/pony’s kwalificeert voor uitzending 

naar de regiokampioenschappen dan in het vraagprogramma zijn voorgeschreven staan 
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de paarden/pony’s die hij/zij niet start reserve. 

 

 

Plaatsing:  
1. De plaatsing per wedstrijd is op basis van de ex-aequo regeling volgens het KNHS 

reglement. 

2. Plaatsing gebeurt aan de hand van het totaal van de behaalde plaatsingspunten zoals 

bepaald onder algemeen punt 3. 

 

Ex aequo regeling 
Indien er één proef/parcours per wedstrijd gereden wordt: 

De plaatsingsvolgorde per wedstrijd te rekenen vanaf de laatste selectie wedstrijd naar de 

eerste selectie wedstrijd. (6e wedstrijd, 5e, 4e, 3e, 2e, 1e) 

Indien er twee proeven/parcoursen per wedstrijd gereden worden: 

De plaatsingsvolgorde per proef van de eerste proef per wedstrijd te rekenen vanaf de laatste 

selectie wedstrijd naar de eerste selectie wedstrijd en daarna de tweede proef per wedstrijd 

te rekenen vanaf de laatste selectie wedstrijd naar de eerste selectie wedstrijd. (5e proef, 3e, 

1e, 6e, 4e, 2e) 

 

Tevens zijn de bepalingen en selectievoorwaarden van het kampioenschapsreglement, zoals 

onder andere opgenomen in het vraagprogramma van de Regio kampioenschappen, van 

toepassing. 
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