Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Regio NOORD-HOLLAND

Selectieprocedure Outdoorkampioenschappen paarden dressuur 2018
•

Voor de Outdoorkampioenschappen dressuur worden geen aparte selectiewedstrijden
verreden. Je kunt zelf bepalen op welke wedstrijden je binnen de Regio Noord-Holland start.
Dit moet wel op minimaal 2 verschillende locaties zijn.

•

De eerste proef op alle wedstrijden binnen de Regio Noord-Holland in de periode van 1 mei
2018 tot en met 3 juni 2018 komt voor de selectie in aanmerking.

•

De eerste proef van de wedstrijd dient altijd de eerste geadviseerde proef van de maand te
zijn. Voor de maanden mei en juni zijn dit:
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•

Alle klassen dienen minimaal twee (1 ) proeven te rijden op minimaal twee verschillende
locaties. Een combinatie mag zelf bepalen of zij meerdere wedstrijden wilt rijden. De hoogste
scores worden meegenomen. Echter dienen de gekwalificeerde proeven wel op twee
verschillende locaties verreden te zijn.

•

Combinaties mogen pas starten op de Regiokampioenschappen als over beide proeven een
gemiddelde score is gereden van minimaal 60%.

•

Het aantal deelnemers per rubriek dat op de Outdoorkampioenschappen kan starten is
vastgesteld op 28 combinaties.

•

Wie niet bij de beste 28 combinaties hoort, wordt automatisch op de reservelijst geplaatst.

•

Voor de selectie gelden alleen de proeven in de hoogste klasse waarin de combinatie in de
betreffende periode gestart is. Combinaties die na 3 juni promoveren naar een hogere klasse
mogen niet starten op de Outdoorkampioenschappen.

•

De regio zal tussentijds een tussenstand plaatsen op de website.

•

De 28 combinaties met de hoogste gemiddelde score mogen starten. Indien op plek 28 een
ex-aequo is, mogen al deze combinaties starten mits de gemiddelde score minimaal 60% is.

•

Combinaties die willen starten op de Outdoorkampioenschappen dienen zich in te schrijven
via Mijn KNHS. In het opmerkingen veld moet men aangeven waar en welke scores men heeft
gereden die voor de selectie moet worden meegenomen.

•

Voor de ponycombinaties zal er net als voorgaande jaren geen selectieprocedure
plaatsvinden. Voor hen geldt een open inschrijving.

•

Meer informatie over de regiokampioenschappen en het goedgekeurde vraagprogramma
worden op de website van de regio (www.knhsnoordholland.nl) en de Facebookpagina
gepubliceerd.
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