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Notulen selectie bespreking d.d. 4 december 2012 te  Brummen. 

 

Doordat er verschillen zijn tussen de selectiereglementen van de kringen in de Regio en er opmerkingen 

zijn gemaakt van leden, is het streven om voor alle kringen uniforme regels te maken. 

 

De volgende regels zijn ter sprake gekomen: 

Aantal selectiewedstrijden: 

 Dit zijn er volgens het kampioenschapsreglement maximaal 6. 

 

Aantal afvalwedstrijden: 

 Indien er 1 proef/parcours per wedstrijd gereden wordt: 

1-2 wedstrijden 0 afval (beide tellen) 

3-4 wedstrijden 1 afval (2 of 3 tellen) 

5-6 wedstrijden 2 afval (3 of 4 tellen) 

 Indien er 2 proeven/parcoursen per wedstrijd gereden worden: 

1 wedstrijd geen afval (beide proeven tellen) 

2-3 wedstrijden 1 afval (2 of 4 proeven tellen) 

 (Als door weersomstandigheden wedstrijden afgelast worden is in ieder geval bekend hoeveel 

resultaten er tellen voor de berekening van de afvaardiging) 

 

Niet gestart: 

 Indien een combinatie niet start tijdens een selectiewedstrijd krijgt deze combinatie 99 

plaatsingspunten of meer indien nodig bij veel deelname zodat deze combinatie onderaan 

geplaatst wordt. 

 

Proef/parcours niet gefinisht: 

 Indien een combinatie de proef of parcours start maar niet beëindigd, ongeacht de reden, krijgt 

deze combinatie 90 plaatsingspunten of meer indien nodig bij veel deelname zodat deze 

combinatie per wedstrijd onderaan geplaatst wordt maar wel boven de niet gestarte combinaties. 

 

Afvaardiging: 

 Alle combinaties die het aantal wedstrijden zijn gestart welke voor de berekening van de 

afvaardiging tellen (totaal aantal minus de afvalwedstrijden) komen voor afvaardiging in 

aanmerking, ongeacht of ze zijn gefinisht. Wel zijn de regels van het vraagprogramma voor de 

regio kampioenschappen ten aanzien van winstpunten of max. strafpunten van toepassing. 

 

Flexibel springen: 

 Indien een combinatie flexibel springt dan krijgt deze in de laagste klasse het aantal 

plaatsingspunten van een niet gestarte combinatie, de plaatsing per parcours blijft echter 

behouden. Als na de laatste selectiewedstrijd een combinatie na bekendmaking van de 

afvaardiging een klasse hoger start dan worden de uitslagen niet meer gecorrigeerd. 

 

Ex-aequo regeling: 

 Per proef/parcours de ex-aequo regeling volgens het dressuur of springreglement van de KNHS. 

 Indien er 1 proef/parcours per wedstrijd gereden wordt: 

De plaatsingsvolgorde per wedstrijd van de laatste naar de eerste wedstrijd. (6
e
 wedstrijd, 5

e
, 4

e
, 

3
e
, 2

e
, 1

e
) 

 Indien er 2 proeven/parcoursen per wedstrijd gereden worden: 

De plaatsingsvolgorde per proef van de eerste proef van de laatste naar de eerste wedstrijd en 

daarna de tweede proef van de laatste naar de eerste wedstrijd. (5
e
 proef, 3

e
, 1

e
, 6

e
, 4

e
, 2

e
) 
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Tevens is ter sprake gekomen dat er bij enkele kringen voor de afvaardiging andere regels zijn dan voor 

de bepaling van de kringkampioen wat op zich geen probleem hoeft op te leveren indien dit duidelijk 

beschreven wordt. 

Zaken welke in het kampioenschapsreglement of vraagprogramma van de regio staat kunnen beter niet 

opgenomen worden in het selectiereglement om verwarring of tegenspraak te voorkomen. Het beste is 

om te verwijzen naar deze reglementen. 

 

De secretariaten/afgevaardigden van de kringen hebben verder uitgewisseld wat er per kring zoal 

georganiseerd wordt en hebben te kennen gegeven dat een regelmatige bijeenkomst van de secretariaten 

van alle kringen, ook in de toekomst, zeer gewaardeerd wordt. 

 

Wim Romijn. 

 


