
 

Competitiebepalingen 

Jong KNHS Zuid-Holland competitie 2020 

 

1. Algemeen  

- De Jong KNHS Competitie is een initiatief van Jong KNHS Zuid-Holland om meer 

uitdaging te geven aan de jeugdige wedstrijdsport in de regio Zuid-Holland tot en 

met 25 jaar,om de discipline dressuur te stimuleren. 

- De Jong KNHS Zuid-Holland competitie bestaat uit een viertal 

selectiewedstrijden, waarbij men zich dient te selecteren om deel te nemen aan 

de finale. Deze finale zal worden verreden tijdens de Jong KNHS Z-H Horse 

Experience 2020 op zondag 5 juli 2020 bij de terreinen van ‘de Develruiters’ te 

Heerjansdam. 

- De selectie wedstrijden worden verreden op de volgende locaties en data: 

 10 mei 2020 – Manege Stal Flicka, Hellevoetsluis 

 24 mei 2020 – Hippisch Centrum Nootdorp, Nootdorp 

 31 mei 2020 – Rhoonse Ruiters, Poortugaal 

 14 juni 2020 – Manege De Nieuwe Oranjehoeve, Hoek van Holland 

- Alle wedstrijden (selectie en finale) worden verreden conform de regels van de 

KNHS. 

- Alle wedstrijden binnen de Jong KNHS Competitie komen voor winst en/of 

verliespunten in aanmerking.  

 

2. Deelname aan de competitie 

- Ruiters/amazones die de maximale leeftijd hebben bereikt tot en met 25 jaar 

(geboren op/na 01-01-1995). 

- Alleen combinaties met een officiële KNHS startkaart kunnen aan deze competitie 

deelnemen in de klasse waarin zij startgerechtigd zijn, tevens dient elke 

combinatie een geldig paspoort (paard/pony) bij zich te hebben op de dag van de 

wedstrijd. 

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

waarbij wij een splitsing maken in paarden en pony’s. 

- De rubrieken zullen voor de Jong KNHS competitie als volgt worden 

samengevoegd:  

 AB-pony’s alle klasse (B t/m M2) 

 pony’s klasse B (CDE) - (B Pony’s) 

 pony’s klasse L1-L2 (CDE) - (L Pony’s) 

 pony’s klasse M1-M2 (CDE) - (M Pony’s) 

 pony’s klasse Z1-Z2 (CDE) -  (Z Pony’s) 

 paarden klasse B - (B Paarden) 

 paarden klasse L1-L2 - (L Paarden) 

 paarden klasse M1-M2 - (M Paarden) 

 paarden klasse Z1 - (Z Paarden) 

 paarden Z2-ZZ-licht - (Z2&ZZ-licht Paarden) 

Tijdens de finale zal men in de samengevoegde klasse rijden (wel op eigen 

niveau) de juryleden zullen de samengevoegde klasse jureren. Tijdens de 

selecties worden er 2 aparte prijsuitreiking per klasse gedaan. 1 voor de reguliere 

prijzen en 1 voor de klasse van de Jong KNHS Competitie. 



 

- Tijdens de selectiewedstrijden kan men zich selecteren middels 

plaatsingspunten. De rubrieken die worden samengevoegd zullen door 

dezelfde jury beoordeeld worden. Na afloop van de wedstrijd zal een klassement 

opgemaakt worden aan de hand van scoringspercentages en plaatsingspunten. 

De tussenstand hiervan wordt gepubliceerd op de website van KNHS Zuid-

Holland http://www.knhszuidholland.nl en op de facebookpagina van Jong KNHS 

Zuid-Holland. 

De plaatsingspunten per rubriek zijn als volgt: 

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  worden beide combinaties toegelaten aan de finale. Het aantal 

finale plaatsen per klasse wordt gemaakt aan de hand van een verdeelsleutel op 

basis van inschrijvingen. Deze wordt bekendgemaakt na de inschrijvingen en voor 

de start van de 1e selectiewedstrijd. 

 

3. Wedstrijd regelement 

- Een combinatie kan zich maar inschrijven voor 2 selectiewedstrijden en dient 

tijdens deze selectie de beide uitgeschreven proeven te rijden. Hiervan tellen de 3 

proeven met de hoogste score. Indien er voor meer wedstrijden wordt 

ingeschreven, zullen de inschrijvingen voor de latere data vervallen. 

- Iedere combinatie is verplicht om tijdens de selectie 2 proeven te rijden. 

- De proeven die tijdens de selectie gereden worden, zullen in het vraagprogramma 

in mijn KNHS vermeld staan. Voor de klasse Z2 en ZZ-licht paarden zal er een 

Kür op Muziek worden verreden tijdens de finale. 

- Het inschrijfgeld voor selectie wedstrijden staat vermeld in het vraag progamma 

van de wedstrijd organiserende verenigingen. Voor de finale zal het inschrijfgeld 

als volgt zijn: Pony’s: €12,50 per proef, paarden €15,00 per proef. 

- Bij afmelding na sluitingsdatum 8 dagen voor de wedstrijd, zal het inschrijfgeld 

alsnog verschuldigd zijn aan de wedstrijd organisatie.  

- Een ruiter/amazone mag met maximaal 3 paarden/pony’s in verschillende klassen 

meedoen aan de competitie, 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.  

- Tijdens de Jong KNHS Competitie is het niet mogelijk om flexibel te starten. Men 

dient vanaf de eerste selectiewedstrijd, waaraan wordt deelgenomen, te starten in 

de klasse die hij/zij startgerechtigd is. Tussentijds promoveren tot en met de finale 

is niet mogelijk. Indien dit wel gebeurt, zullen de plaatsingspunten vervallen. 

- Op alle selectie dagen zullen er reguliere dagprijzen worden uitgereikt. Voor de 

winnaars van de finale tijdens de Jong KNHS Z-H Horse Experience zullen er 

prijzen worden uitgereikt tijdens een parade te paard.  

- Tijdens de finale zullen er per ring 2 jury’s aanwezig zijn om alle combinaties te 

jureren.  

- De selectie voor de Jong KNHS competitie is uitsluitend opengesteld voor 

combinaties die lid zijn van een vereniging in Zuid-Holland. 

- Men kan niet hors concours starten tijdens wedstrijden van de Jong KNHS 

Competitie. 

 

http://www.knhszuidholland.nl/


 

4. Slotbepalingen. 

- Op 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. 

- Het bestuur van Jong KNHS, de wedstrijdorganisatoren, 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 schade 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 sociale media.  

 

 

 


