
Reglementen Jong KNHS Zuid-Holland competitie 2019 

1. Algemeen  
• De Jong KNHS Competitie is een initiatief van Jong KNHS Zuid-Holland om meer 

uitdaging te geven aan wedstrijdsporter in de regio Zuid-Holland en de wedstrijd 
sport discipline dressuur te stimuleren. 

• De jong KNHS Zuid-Holland competitie bestaat uit een viertal selectiewedstrijden, 
tijdens deze selectiewedstrijden kan men zich selecteren voor een plaats in de 
finale welke op uitnodiging zal geschieden. Deze finale zal worden verreden 
tijdens de Jong KNHS Horse Experience welke gehouden word op 7 juli 2019 te 
Heerjansdam 

• De selectie wedstrijden worden verreden op de volgende data en locaties; 
• zondag 7 april 2019 - Delftse Ponyclub en Rijvereniging de Prins te Delft. 

Bij veel aanmeldingen zal de Z1/Z2 pony’s en Z1/Z2 & ZZ licht paarden 
plaats vinden op zaterdag 6 april 2019. 

• zondag 21 april 2019 - Ruiterclub Maasdijk en Omstreken te Hoek van 
Holland 

• zondag 5 mei 2019 - LR & PC Hippisch centrum Dordrecht te Dordrecht  
• zondag 26 mei - Rijvereniging Prinsenhofruiters te Hazerswoude-Dorp. 

• Alle wedstrijden (selecties en finale) worden verreden conform de reglementen 
van de KNHS. 

• De selecties en finale komen voor winst en/of verliespunten in aanmerking. Voor 
de finale geldt geen vrije inschrijving, deze geschied middels uitnodiging.  

 
2. Deelname aan de competitie 

• Voor deelname aan de competitie dient de deelnemer geboren te zijn na 01-01-
1994 

• Alleen combinaties met een officiële KNHS startkaart kunnen aan deze competitie 
deelnemen in de klasse waarin zij startgerechtigd zijn. ‘flexibel starten niet 
mogelijk’. Tevens dient elke combinatie een geldig paspoort (paard/pony) te tonen 
op de dag van de wedstrijd. 

• De competitie zal verreden worden in de klasse B t/m Z2 (paarden ZZ-licht), 
paarden en pony’s. 

• De rubrieken zullen voor de Jong KNHS Competitie als volgt worden 
samengevoegd:  

• pony’s klasse B t/m M2 categorie AB 
• pony’s klasse B categorie CDE 
• pony’s klasse L1-L2 categorie CDE 
• pony’s klasse M1-M2 categorie CDE 
• pony’s klasse Z1-Z2 categorie CDE  
• paarden klasse B 
• paarden klasse L1-L2 
• paarden klasse M1-M2  
• paarden klasse Z1-Z2  
• paarden klasse ZZ-licht.  

• De klassen welke worden samengevoegd voor de “Jong KNHS competitie” 
dienen gejureerd te worden door dezelfde juryleden. 

• Tijdens de finale zal men dus in de samengevoegde klasse rijden (wel op eigen 
niveau) de juryleden zullen dan ook de samengevoegde klasse jureren.  

• Voor de dagprijzen zal een aparte plaatsing opgemaakt worden alsmede voor de 
Jong KNHS Competitie. 

• Tijdens de selectiewedstrijden kan men zich op deze wijze plaatsen voor de 
finale. Na afloop van de wedstrijd zal een klassement opgemaakt worden aan de 
hand plaatsingspunten. De tussenstand hiervan zal op 
www.knhszuidholland/jong-knhs-zuid-holland en op de sociale media kanalen van 
het Jong KNHS gepubliceerd worden. 



• De scoringspercentages van beide proeven worden bij elkaar opgeteld, daar 
worden de volgende plaatsingspunten aan vastgesteld:   
1e plaats 10, 2e plaats 9, 3e plaats 8, 4e plaats 7, etc. boven de 10e plaats 1 punt. Bij 
ex aequo krijgt men hetzelfde aantal plaatsingspunten. Bij gelijkheid aan 
plaatsingspunten zal er worden gekeken naar de percentages van de proeven 
van de twee best gereden wedstrijden. Het aantal finaleplaatsen per klasse is 
gesteld op vijf combinaties. Hier zal geen uitzondering op worden gemaakt en er 
wordt bij ex aequo gekeken naar de totaal hoogst verreden scores van de twee 
beste dagen. 

• Het is per combinatie mogelijk om aan alle vier de selectiewedstrijden deel te 
nemen, echter tellen de twee beste gereden resultaten 

• De proeven die tijdens de selectiewedstrijden gereden worden, staan vermeld in 
het vraagprogramma, aangegeven in mijnKNHS. Per selectiewedstrijd dient men 
beide proeven te rijden om deel te nemen aan de Jong KNHS Competitie. 

• Het inschrijfgeld voor de selectiewedstrijden staat vermeld in het 
vraagprogramma van de wedstrijd organiserende verenigingen. Voor de finale is 
het inschrijfgeld €15,00 per proef. Bij afmelding na sluitingsdatum, 7 dagen voor 
de wedstrijd, zal het inschrijfgeld alsnog verschuldigd zijn aan de 
wedstrijdorganisatie.  

• Een ruiter/amazone mag met meerdere paarden/pony’s in inschrijven, maar mag 
maar met 1 paard/pony deelnemen aan de finale. Indien men zich geselecteerd 
heeft met meerdere paarden/pony’s voor de finale dient men een keuze te 
maken. 

• Indien men tussentijds promoveert, verliest men zijn plaatsingspunten in de lager 
verreden klasse. 

• Op alle selectiedagen zullen er reguliere dagprijzen worden uitgereikt. Voor de 
winnaars van de finale tijdens de Jong KNHS Horse Experience zullen er prijzen 
worden uitgereikt tijdens een parade te paard. Er zal een B-L-M parade 
plaatsvinden en een Z-ZZ licht parade. Indien de winnaar niet aanwezig is, zal de 
prijs vervallen aan de eerstvolgende geplaatste. 

• De proeven die verreden zullen worden tijdens de finale zijn als volgt: 
B paarden/pony’s proef 3, L1 paarden/pony’s proef 7, L2 paarden/pony’s proef 
11, M1 paarden/pony’s proef 15, M2 paarden/pony’s proef 19, Z1 paarden/pony’s 
proef 23, Z2 paarden proef 27, Z2 pony’s proef 91, ZZ-licht kür op muziek.  

• De finale zal gejureerd worden door 2 juryleden. 
• Men kan alleen deelnemen aan de Jong KNHS Competitie als men lid is van een 

vereniging uit Zuid-Holland.  
• Hors Concours en flexibel starten is niet toegestaan. 

• De prijzen, voor de Jong KNHS Competitie op de selectiewedstrijden zullen 
worden uitgereikt op het aantal starts per klasse. Dit zal worden: 1 prijs op de 4 
deelnemers. 

 
3. Slotbepalingen. 

• Op alle selectiewedstrijden in het kader van de jong KNHS competitie zijn de 
reglementen van de KNHS van toepassing. 

• Door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te 
stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen en het KNHS 
reglement. 

• Het bestuur van jong KNHS, de wedstrijdorganisatie, de officials noch andere 
dienstdoende personen aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot 
schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van de 
deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen 
van welke aard dan ook.  



• Bij deelneming aan de competitie stemt men in met het maken en plaatsen van 
foto’s op het sociale media. Indien dit niet akkoord is, graag vooraf aan de 
organisatie van de competitie doorgeven  

• Indien het reglement geen duidelijkheid biedt, beslist het bestuur van Jong KNHS 
Zuid-Holland. 

 
4. Inschrijving. 

• Inschrijven dient te geschieden via mijn KNHS bij de wedstrijd organiserende 
vereniging. Bij deze inschrijvingen zal duidelijk de naam van de competitie 
vernoemd worden. 

• De inschrijvingen starten op 20 februari 2019. De sluitingsdatum is 7 dagen voor 
aanvang van de wedstrijd, mits de wedstrijd vol zit. Dan zullen de inschrijvingen 
direct gesloten worden. 

• De organiserende verenigingen behouden zich het recht om combinaties te 
weigeren indien de maximale inschrijvingen zijn bereikt of als combinaties niet 
voldoende aan de gestelde eisen van de competitie. 
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