INFORMATIE KNHS SPRINGEN
De wedstrijdkalender wordt vastgesteld door de KNHS Regio Utrecht, waar wij als vereniging onder
vallen. Ons doel is om bij Manege Bleijenberg tijdens het indoorseizoen (van oktober tot en met maart)
maandelijks een springwedstrijd te organiseren.
Inschrijven voor WVR-KNHS wedstrijden gebeurt door het mailen van het inschrijfformulier naar:
Weesp Springen:

wvrspringen@hotmail.com

Info:Sandra Bleijenberg

06-18152490

Deelnemers die zich voor de in het vraagprogramma vermelde sluitingstermijn afmelden zijn geen
inschrijfgelden aan de organiserende vereniging verschuldigd.
Bij afzeggingen na sluiting van de inschrijfdatum blijven de inschrijfkosten te aller tijde verschuldigd,
conform het KNHS algemeen wedstrijdreglement.
Rekeningnummer: NL58ABNA 0545021855 t.n.v. Weespervechtruiters te Weesp.
De sluitingsdatum van de inschrijving is te vinden in het goedgekeurde vraagprogramma.
De startlijst wordt in de week vóór de wedstrijddatum gepubliceerd op www.wedstrijdplatform.nl.
Kijk altijd de ochtend of avond voor de wedstrijd nog even voor de laatste wijzigingen.
Routebeschrijving:
Routebeschrijvingen van beide accommodaties zijn te vinden onder het kopje Home op onze site.
Springwedstrijden:
Een ruiter of amazone die op springwedstrijden wil gaan
starten, moet eerst een winstpunt in de B dressuur gehaald
hebben (hoeft niet met het betreffende paard/pony).
Er zijn 3 categorieën springwedstrijden. In categorie 3
horen de breedtesportwedstrijden in de klasse B t/m ZZ.
Ook is er vaak de mogelijkheid een oefen parcours (BB)
te rijden, deze telt niet mee voor de puntentelling.
Bij het springen is de winstpunten toekenning afhankelijk
van de resultaten die tijdens het afleggen van een
springconcours worden geboekt.
In de klasse B en L speelt ook de stijlbeoordeling een rol.
Springruiter Charley Seegers
Winstpunten:
In de klasse B geldt:
- Een combinatie krijgt 1 winstpunt bij een foutloos parcours en een stijlcijfer van 60 tot 75.
- Een combinatie krijgt 2 winstpunten bij een foutloos parcours en een stijlcijfer van 75 of hoger.
- Een combinatie krijgt 1 winstpunt bij 1 t/m 4 strafpunten en een stijlcijfer van 75 of hoger.
In de klasse L en hoger geldt:
- Het rijden van een foutloos parcours 2 winstpunten oplevert.
- Het rijden van een parcours met 1 tot maximaal 4 strafpunten levert 1 winstpunt op.
In de klasse L worden alleen winstpunten toegekend wanneer een voldoende voor de wijze van rijden is
behaald.

Verliespuntenregeling:
In de klasse L, M, Z en ZZ geldt de volgende verliespunten regeling: Je krijgt 2 verliespunten wanneer je
meer dan 16 strafpunten boven het resultaat van de winnaar zit. Tevens krijg je twee verliespunten bij
alle uitsluitingen (m.u.v. het rijden van een fout parcours, het vrijwillig verlaten van het parcours en
kreupelheid).

Promotieregeling:
Voor alle klassen geldt dat men na het behalen van 10 winstpunten mag promoveren naar de hogere
klasse en bij 40 winstpunten moet promoveren naar de hogere klasse. Een uitzondering hierop vormen
deelnemers met maar 1 actieve startpas in de discipline springen. Voor hen bestaat geen verplichting te
promoveren naar een hogere klasse. De klasse ZZ is een “verblijfsklasse“. Dat houdt in dat men in deze
klasse mag blijven rijden, ongeacht het behaalde aantal winstpunten. Er zijn ook mogelijkheden voor
flexibel springen waarbij tijdens een wedstrijd met een paard zowel in een lagere klasse als in een
hogere klasse kan worden gestart.
Pony’s categorie A en B mogen niet verder promoveren dan de klasse L. Pony’s categorie C mogen niet
verder promoveren dan de klasse Z.

Springruiter Jennifer Copier
Zomer- en Winterkampioenschappen
De KNHS organiseert elk jaar zomer- en winterkampioenschappen. De selectie voor het NK vindt via de
Regiokampioenschappen plaats. Specifieke informatie over data, opgave, selectieprocedure en
reglement van deze kampioenschappen vind je op www.paardensportutrecht.nl.

Regio Indoor Kampioen Springen 2015
Klasse M (c-pony´s)
Philine Hooghiemstra met LM´s Ginger

Regio Outdoor Kampioenschappen 2015
Jennifer Copier met Ali B
3de plaats en door naar de Hippiade

Wijzigingen voorbehouden.
Voor meer informatie verwijzen we je naar het
Algemeen wedstrijd reglementen of Discipline
reglement springen: te bestellen bij de KNHS of in
digitale vorm te bekijken op de website van de KNHS.

Springruiter Merlijn Bleijenberg
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