Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Regio NOORD-HOLLAND

Selectieprocedure Outdoor Regiomeetmomenten KNHS Regio Noord-Holland 2021
Algemeen
•
•
•
•
•
•

De combinatie moet een startpas hebben via een sportaanbieder in Noord-Holland
Een combinatie mag voorafgaand aan het Regiomeetmoment niet zijn gestart in een
hogere klasse dan de klasse waarvoor de combinatie zich heeft ingeschreven.
Combinaties die willen starten op de Outdoor Regiomeetmomenten, moeten zich inschrijven
via Mijn KNHS.
Ook reserves moeten zich vóór sluitingsdatum inschrijven in Mijn KNHS
Als een reservecombinatie zich niet vóór sluitingsdatum heeft ingeschreven in Mijn KNHS,
vervalt de startplek als er uitvallers zijn onder de geselecteerden.
Informatie over de Outdoor Regiomeetmomenten en het goedgekeurde vraagprogramma
wordt op de website van de regio (www.knhsnoordholland.nl) en de Facebook pagina
gepubliceerd.

Paarden dressuur
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Voor het Outdoor Regiomeetmoment dressuur worden geen aparte selectie
meetmomenten. verreden. Je kunt zelf bepalen op welke meetmomenten je binnen de Regio
Noord-Holland start.
De selectieperiode voor het regio meetmoment is 22 mei t/m 20 juni 2021
De organiserende sportaanbieder moet een sportaanbieder zijn die is aangesloten bij de
KNHS Noord-Holland
Het meetmoment moet een officieel KNHS-meetmoment zijn.
Alleen outdoor meetmomenten tellen als selectiemeetmoment.
Alleen de eerste proef op het meetmoment telt mee voor de selectie.
Dit moet de eerste proef zijn uit het adviesschema van de betreffende maand.
Zie: Adviesschema dressuurproeven
Een combinatie mag starten op de Outdoor Regiomeetmomenten als twee keer een
winstpunt is gehaald op een selectiemeetmoment op twee verschillende locaties.
Voor de klassen B t/m M2 betekent dat een score van minimaal 180 punten
Voor de klassen Z t/m ZZ-licht betekent dat een score van minimaal 60%
De 24 combinaties met de hoogste gemiddelde score mogen starten.
Indien op plek 24 een ex-aequo is, mogen al deze combinaties starten.
Wie niet bij de beste 24 combinaties hoort, wordt automatisch op de reservelijst geplaatst.
De regio zal regelmatig een tussenstand plaatsen op de website.
Combinaties die willen starten op de Outdoor Regiomeetmomenten 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.
Met inschrijven hoeft niet te worden gewacht tot de tussenstand is gepubliceerd.
Het bestuur van de KNHS regio Noord-Holland heeft het recht om bij onvoldoende deelname
doordat de minimale 60%-grens niet is gehaald het percentage naar beneden bijstellen.
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Paarden springen, pony’s dressuur en springen
•

Voor de paarden springen en pony’s dressuur + springen geldt een open inschrijving.
Men hoeft zich dus niet te selecteren voor de Outdoor Regiomeetmomenten.

Data Outdoor Regiomeetmomenten 2021

Regiomeetmoment
Pony’s springen

datum
1 juli 2021

Klasse
B t/m ZZ

Paarden springen

2 juli 2021

B t/m ZZ

Pony’s dressuur
Paarden dressuur

3 juli 2021

B t/m Z2

4 juli 2021

B t/m ZZL

Organisatie
Manege Beukers
Oudkarspel

Het bestuur van de Regio Noord-Holland heeft het recht om aanpassingen in de procedure door
te voeren. Deze worden gepubliceerd op de website van de regio en op de Facebookpagina.
Versie: 1 20210520
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