VRAAGPROGRAMMA C.H. MIERLO Cat 1 wedstrijd 25 t/m 28 April 2019 NK SPRINGEN
CHILDREN, JUNIOREN, YOUNG RIDERS en SENIOREN
Organisatie
Plaats
Parcoursbouwers
Omroepers
Ringmeester
Dierenarts
Wedstrijdleider
Datum
Versie
Wedstrijdnummer

: Stichting Concours Hippique Mierlo
: Terreinen aan de Sint-Sebastiaanweg te Mierlo
: Dhr. H. Linders
: Dhr. B. de Ruiter
: Dhr. N. van Aken
: D.A.P. Ouwerkerk
: Dhr. H. van den Bosch
: 25 t/m 28 April 2019
: 03 d.d. 06-03-2019
: W013478

DONDERDAG 25 April 2019
Rubriek N1: Aanvang 08.00 uur, 1e terrein
Nationaal springconcours tabel A, 1.40m. Direct op tijd. (rubriek alleen open voor 2e paard)
KNHS reglement art. 238-2.a Tempo 350 m/min. Klassering naar strafpunten en tijd.
Bij gelijk aantal strafpunten en tijd voor de 1e plaats zal een barrage worden verreden.
Niet open voor paarden die deelnemen aan enig NK en/of starten in rubriek N2
Maximaal 52 combinaties, Rubriek is gelimiteerd tot 1 paard per deelnemer. (1e paard in rubr. N2)
Prijzen
: € 400,-; € 300,-; € 200,-; € 150,-; € 100,-; € 100,-; € 75,-; € 75,-; + regl.: € 60,-

Rubriek C1: Aanvang ca 10.30 uur, 1e terrein
1e onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Springen voor Children
Springconcours tabel C, 1.20m, snel- en wendbaarheid.
KNHS reglement: Art. 263 / 239. Tempo: 350m/ min.
Open voor: maximaal 2 paarden per ruiter die niet aan overige rubrieken hebben deelgenomen.
Prijzen
: € 200,-; € 150,-; € 125,-; € 75,-; € 50,-; + regl.: € 50,Maximaal aantal combinaties: 25, indien meer inschrijvingen dan 25 combinaties dan bepaalt de
bondscoach welke ruiters een tweede paard mogen starten.

Rubriek J1: Aanvang ca 12.00 uur, 1e terrein
1e onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Springen voor Junioren
Springconcours tabel C, 1.35m, snel- en wendbaarheid.
KNHS reglement: Art. 263 / 239, Tempo: 375m/ min.
Open voor: maximaal 2 paarden per deelnemer die niet aan overige rubrieken hebben deelgenomen.
Prijzen
: € 250,-; € 200,-; € 125,-; € 100,-; € 75,-; € 65,-; € 60,-; € 55,-; + regl.: € 50,-

Rubriek Y1: Aanvang ca 14.15 uur, 1e terrein
1e onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Springen voor Young Riders
Springconcours tabel C, 1.40m, snel- en wendbaarheid.
KNHS reglement: Art. 263 / 239. Tempo: 375m/ min.
Open voor : maximaal 2 paarden per ruiter die niet aan overige rubrieken hebben
deelgenomen.
Prijzen
: € 300,-, € 250,-, € 175-, € 100,-, € 75,· € 65,-; € 60,-; € 55,-; + regl.: € 50,·

Rubriek S1: Aanvang ca 16.15 uur, 1e terrein
1e onderdeel Nederlands Kampioenschap Springen Senioren.
Springconcours tabel C , 1.50m met een max. 1.55m, snel- en wendbaarheid,
KNHS reglement: Art. 263 / 239. Tempo: 375m/ min.
Open voor: 150-combinaties die niet aan overige rubrieken hebben deelgenomen. Maximaal 2 paarden
per deelnemer.
Prijzen
: € 4.000,-; € 3.250,-; € 2.500,-; € 1.750,-; € 1.250,-; €750,-; €250,-;+ regl.: € 150,-

Rubriek B1: Aanvang ca. 08.00 uur, 2e terrein
Nationaal springconcours tabel A, 1.30m. twee fasen, tabel A/A.
De eerste fase volgens tabel A, de tweede fase volgens tabel A.
KNHS reglement art. 274-c Tempo 350 m/min. in de eerste fase, 375 m/min. in de tweede fase.
Niet open voor paarden die deelnemen aan enig NK en/of starten in rubriek N1
Maximaal 90 combinaties, 1 paard per deelnemer
Prijzen
: € 200,-; € 150,-; € 100,-; € 75,-; € 50,-; €40,-;+ regl.: € 30,Vraagprogramma CHM 2019
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Rubriek N2: Aanvang ca. 11.15 uur, 2e terrein (kwalificatie voor rubriek N4 Grote Prijs)
Nationaal springconcours tabel A, 1.40m. twee fasen, tabel A/A.
De eerste fase volgens tabel A, de tweede fase volgens tabel A.
KNHS reglement art. 274-c Tempo 350 m/min. in de eerste fase, 375 m/min. in de tweede fase.
Niet open voor paarden die deelnemen aan enig NK en/of starten in rubriek N1.
Maximaal 95 combinaties, 1 paard per deelnemer
Prijzen
: € 400,-; € 300,-; € 200,-; € 150,-; € 100,-; € 100,-; € 75,-; € 75,-; + regl.: € 60,-

Rubriek B2: Aanvang ca. 15.30 uur, 2e terrein
Nationaal sspringconcours tabel A, 1.30m. Direct op tijd.
KNHS reglement art. 238-2.a Tempo 350 m/min. Klassering naar strafpunten en tijd.
Bij gelijk aantal strafpunten en tijd voor de 1e plaats zal een barrage worden verreden.
Niet open voor paarden die deelnemen aan enig NK.
Maximaal 90 combinaties, Rubriek is gelimiteerd tot 1 paard per deelnemer.
Prijzen
: € 200,-; € 150,-; € 100,-; € 75,-; € 50,-; €40,-;+ regl.: € 30,-

VRIJDAG 26 April 2019
Rubriek N3: Aanvang ca 08.00 uur, 1e terrein (kwalificatie voor rubriek N4 Grote Prijs)
Nationaal springconcours tabel A, 1.40m. Direct op tijd.
KNHS reglement art. 238-2.a Tempo 350 m/min. Klassering naar strafpunten en tijd.
Bij gelijk aantal strafpunten en tijd voor de 1e plaats zal een barrage worden verreden.
Niet open voor paarden die deelnemen aan enig NK.
Maximaal 95 combinaties, Rubriek is gelimiteerd tot 1 paard per deelnemer.
Prijzen
: € 400,-; € 300,-; € 200,-; € 150,-; € 100,-; € 100,-; € 75,-; € 75,-; + regl.: € 60,-

Rubriek C2: Aanvang ca 12.00 uur 1e terrein
2e onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Springen voor Children
Springconcours tabel A, 1.25m met een max. hoogte van 1.30 m, op tijd zonder barrage.
KNHS reglement: Art. 238.2.A. Tempo: 350m / min.
Maximaal 2 paarden per deelnemer, welke deelgenomen hebben aan het eerste onderdeel van het
Nederlands Kampioenschap.
Prijzen
: € 200,-; € 150,-; € 125,-; € 75,-; € 50,-; + regl.: € 50,-

Rubriek J2: Aanvang ca 13.30 uur 1e terrein
2e onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Springen voor Junioren
Springconcours tabel A, 1.40m, op tijd zonder barrage.
KNHS reglement: Art. 238.2.A, Tempo: 375m/ min.
Maximaal 2 paarden per deelnemer, welke deelgenomen hebben aan het eerste onderdeel van het
Nederlands Kampioenschap.
Prijzen
: € 250,-; € 200,-; € 125,-; € 100,-; € 75,-; € 65,-; € 60,-; € 55,-; + regl.: € 50,-

Rubriek Y2: Aanvang ca 15.45 uur 1e terrein
2e onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Springen Young Riders
Springconcours tabel A, 1.45m, op tijd zonder barrage.
KNHS reglement: Art. 238.2.A, Tempo: 375m/ min.
Maximaal 2 paarden per ruiter, welke deelgenomen hebben aan het eerste onderdeel van het Nederlands
Kampioenschap.
Prijzen
: € 300,-, € 250,-, € 175-, € 100,-, € 75,- € 65,-; € 60,-; € 55,-; + regl.: € 50,-

Rubriek S2: Aanvang 17.30 uur, 1e terrein
2e onderdeel Nederlands Kampioenschap Springen Senioren
Springconcours tabel A , 1.50m met een max. 1.60m, direct op tijd zonder barrage.
KNHS reglement: Art. 238 2.A. Tempo: min. 375m/ min. – max. 400m/ min.
Maximaal 2 paarden per ruiter, welke deelgenomen hebben aan het eerste onderdeel van het Nederlands
Kampioenschap.
Klassering naar strafpunten en tijd.
Startvolgorde: omgekeerd aan het resultaat van de eerste wedstrijd.
Zie verder NK reglement Senioren 2019.
Prijzen
: € 5.000,-; € 4.000,-; € 3.000,-; € 2.000,-; € 1.500,-; € 750,-; € 250,-; + regl.: € 150,-
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Rubriek B3: Aanvang ca. 09.00 uur, 2e terrein
Nationaal springconcours tabel A, 1.35m. twee fasen, tabel A/A.
De eerste fase volgens tabel A, de tweede fase volgens tabel A.
KNHS reglement art. 274-c Tempo 350 m/min. in de eerste fase, 375 m/min. in de tweede fase.
Niet open voor paarden die deelnemen aan enig NK en/of starten in rubriek N1.
Maximaal 104 combinaties, 2 paarden per deelnemer .
Prijzen
: € 225,-; € 175,-; € 150,-; € 100,-; € 75,-; € 50,-;+ regl.: € 30,-

ZATERDAG 27 April 2019
Rubriek C3: Aanvang 1e manche ca 08.00 uur, 2e manche 16.00 uur 1e terrein
3e onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Springen Children
Springconcours tabel A, 1.30m, over 2 manches.
KNHS reglement : Art. 273.3.C, Tempo: 350m / min.
Open voor: maximaal 2 paarden per deelnemer.
Prijzen
: € 350,-, € 275,-, € 175,-, € 150,-, € 100,-, + regl. volgprijzen € 60,Het derde onderdeel wordt verreden onder Tabel A over de eerste manche op tijd en de tweede manche
niet op tijd. De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal strafpunten over beide
manches en de tijd van de eerste manche.

EXTRA PRIJZEN VOOR HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP CHILDREN
Diverse extra ereprijzen en geldprijzen als volgt:
Nr. 1
€ 500,Nr. 2
€ 300,Nr. 3
€ 200,-

Rubriek J3: Aanvang 1e manche ca 09.30 uur, 2e manche 17.30 uur 1e terrein
3e onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Springen Junioren
Springconcours tabel A, 1.40m, over 2 manches.
KNHS reglement : Art. 273.3.C, Tempo : 375m/ min.
Open voor: maximaal 2 paarden per deelnemer.
Prijzen
: € 500,-, € 400,-, € 300,-, € 200,-, € 100,-, + regl. volgprijzen € 75,Het derde onderdeel wordt verreden onder Tabel A over de eerste manche op tijd en de tweede manche
niet op tijd. Aangepaste versie voor NK: De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal
strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche. Er zal geen barrage worden verreden
voor de rubriek.

EXTRA PRIJZEN VOOR HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP JUNIOREN
Diverse extra ereprijzen en geldprijzen als volgt:
Nr. 1
€ 650,Nr. 2
€ 450,Nr. 3
€ 225,-

Rubriek Y3: Aanvang 1e manche 11.30 uur, 2e manche 19.15 uur 1e terrein
3e onderdeel van het Nederlands Kampioenschap Springen Young Riders
Springconcours tabel A, 1.45m, over 2 manches.
KNHS reglement : Art. 273.3.C, Tempo : 375m/ min.
Open voor: maximaal 2 paarden per deelnemer.
Prijzen
: € 750,-, € 600,-, € 450,-, € 300,-, € 150,- + regl. € 75,Het derde onderdeel wordt verreden onder Tabel A, de eerste manche op tijd en de tweede manche
niet op tijd. Aangepaste versie voor NK: De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal
aantal strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche. Er zal geen barrage worden
verreden voor de rubriek.

EXTRA PRIJZEN VOOR HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP YOUNG RIDERS
Diverse extra ereprijzen en geldprijzen als volgt:
Nr. 1
€ 750,Nr. 2
€ 500,Nr. 3
€ 250,-
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Rubriek N4: Aanvang ca 13.15 uur, 1e terrein, Grote Prijs van Mierlo
Nationaal springconcours tabel A, ca.1.40m. met barrage
Opengesteld voor deelnemers startgerechtigd in de klassen 1.40m en 1.50m.
KNHS reglement art. 238-2.b. Tempo 375 m/min. Klassering naar strafpunten en tijd. Bij gelijk aantal
strafpunten voor de 1e plaats, eenmalige barrage op strafpunten en tijd.
Open voor de ca 50 beste deelnemers uit rubriek N2 en N3 (afhankelijk van het totaal aan starts) en niet
voor paarden die hebben deelgenomen of deelnemen aan enig NK.
Een paard per deelnemer. Combinatie moet zijn gestart in rubriek N1, 3 of 4.
Prijzen
: € 2.000,-; € 1.500,-; € 1.000,-; € 750,-; € 500,-; € 300,-; € 200,-; € 100,-;+ regl.: € 60,-

ZONDAG 28 April 2019
Rubriek N5: Aanvang ca 08.30 uur, 1e terrein
Nationaal springconcours tabel A, 1.40m. Direct op tijd.
Open voor combinaties die gestart zijn in rubriek N1of N2 en N3 en niet gestart zijn in rubriek N4 en open
voor paarden die het 3e onderdeel van enig NK niet gestart zijn, mits 1.40 startgerechtigd.
Maximaal 100 combinaties, per deelnemer max. 2 paarden.
Prijzen
: € 400,-; € 300,-; € 200,-; € 150,-; € 100,-; € 100,-; € 75,-; € 75,-; + regl.: € 60,-

Rubriek V1: aanvang ca 10.45 uur, 1e terrein
Kampioenschap van Nederland voor veteranen “Vader Abraham” springconcours.
Springconcours tabel A met barrage, art. 238.2.b. Maximale hoogte der hindernissen 1.10m. Tempo
350m/min. Klassering naar strafpunten en tijd. Bij gelijk aantal strafpunten éénmaal barrage op tijd,
uitsluitend voor de eerste plaats.
Open voor deelnemers en amazones van 50 jaar en ouder. Deelnemers welke niet de Nederlandsen
Nationaliteit bezitten kunnen wel deelnemen aan de wedstrijd maar komen niet in aanmerking voor de
titel.
Prijzen
: € 200,-; € 180,-; € 150,-; € 90,-; € 40,-+ regl.: € 30,00
Elke deelnemer is startgerechtigd met één of twee paarden afhankelijk van het aantal inschrijvingen,
maximaal 40 combinaties. Inschrijfgeld € 12,50 per combinatie

Showrubriek: Brabantsport Cup: Aanvang ca 15.00 uur, 1e terrein
Tussen beide manches van het NK springen senioren volgt er een showrubriek om de Brabant Cup voor
pony deelnemers klasse D/M en D/Z in handicap. Deelname is uitsluitend op uitnodiging van de organisatie.
Rubriek is niet voor winst- of verliespunten.
Springconcours tabel A, direct op tijd.

Rubriek S3: Aanvang ca 13.00 uur, 1e terrein, aanvang 2e manche ca 16.15 uur.
3e onderdeel Nederlands Kampioenschap Springen Senioren.
Springconcours tabel A , 1.50m met een max. van 1.60m, wedstrijd over 2 verschillende
manches zonder barrage.
KNHS reglement art. 273- aangepaste versie voor het NK. Tempo min. 375 m/min – max. 400 m/min.
Klassering naar strafpunten over beide manches en tijd over de 1e manche.
Startvolgorde 1e manche: omgekeerd aan het resultaat van de tussenstand voor het kampioenschap na
de eerste en tweede wedstrijd.
Startvolgorde 2e manche: omgekeerd aan het resultaat van de tussenstand voor het kampioenschap na
de eerste en tweede wedstrijd en de eerste manche van de derde wedstrijd.
Er zal geen barrage worden verreden worden voor de rubriek.
Voor eventuele barrage bij gelijke stand voor het Nederlands Kampioenschap zie verder NK reglement
Senioren 2019.
Open voor die 1.50-combinaties, met twee paarden, die aan rubriek S1 en S2 hebben deelgenomen.
Prijzen
: € 3.500,- + Bed ; € 5.500,-; € 4.500,-; € 4.000,-; € 3.000,-; € 1.250,-; € 600,-; € 350,- + regl € 150,Extra prijs : 2 persoons bed voor de winnaar van deze rubriek

EXTRA PRIJZEN VOOR HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SENIOREN
Diverse extra ereprijzen en geldprijzen als volgt:
Nr. 1
€ 1.500,Nr. 2
€ 1.000,Nr. 3
€ 500,-

DEELNAME aan FEI wedstrijden (CSI2*, 3*, 4* & 5*) in Nederland aangeboden door de KNHS
1. Het NK podium Senioren (plaats een, twee & drie) heeft als combinatie (paard en
ruiter/amazone) het recht op een startplaats op alle 2*, 3* en 4* FEI wedstrijden in
Nederland in het lopende kalenderjaar.
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2. De Nederlands Kampioen Senioren heeft daarnaast als combinatie (paard en
ruiter/amazone) het recht op een startplaats op elke 5* FEI westrijd in Nederland in het
lopende kalenderjaar.
EXTRA PRIJZEN VOOR DE GROOMS VAN DE EERSTE 3 PAARDEN VAN HET NEDERLANDS
KAMPIOENSCHAP SENIOREN
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3

€.
€.
€.

150,125,100,-

ALGEMENE EN BIJZONDERE BEPALINGEN:
1. Er zal gereden worden onder het KNHS Algemeen wedstrijdreglement & het KNHS disciplinereglement
springen, voorzien van de eventueel vervolgens gepubliceerde wijzigingen daarop, met toestemming
van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).
2. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van - en in te stemmen met
de bepalingen van dit vraagprogramma en deze volledig te zullen respecteren.
3. Het bestuur van het Organisatie Comité van CHM, de officials noch andere dienstdoende personen
aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere
eigendommen van deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen
van welke aard en oorzaak dan ook.
4. Er dient rekening mee te worden gehouden dat doping- en/of identificatiecontrole kan plaats vinden;
met het deelnemen aan deze wedstrijden onderwerpt men zich automatisch aan de hiervoor geldende
bepalingen in het reglement ongeoorloofde middelen en medicijnen, zoals opgenomen in het
Veterinair Reglement van de KNHS respectievelijk in het reglement Identificatie en Registratie.
5. Elke deelnemer dient op eerste verzoek van een official een geldig
identificatiedocument/paardenpaspoort alsmede een geldige startpas voor het paard waarmee wordt
deelgenomen, te tonen.
6. Deelnemers dienen zich tenminste 45 minuten voor het begin van de rubriek, waaraan zij zullen
deelnemen, te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Het niet op tijd aanwezig zijn kan uitsluiting door de
jury van (verdere) deelname tot gevolg hebben.
7. De jury heeft de bevoegdheid prijzen in te houden. De jury beslist in hoogste instantie. Tegen haar
uitspraak is géén beroep mogelijk. In alle gevallen, waarin het oordeel van de jury niet uitsluitend is
gebaseerd op een waardering van de verrichting van de deelnemer of diens paard, of in geval van
vermeende foutieve toepassing van het reglement, kan de deelnemer of diens vertegenwoordiger een
klacht (zie artikel 8 van deze bepalingen) indienen. Ongeachte het aantal starts en uitgeschreven
prijzen worden er niet meer dan 1 op 4 prijzen c.q. volgprijzen uitgekeerd.
8. Klachten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de KNHS afgevaardigde, met
inachtneming van de in art. 48 van het Algemeen wedstrijdreglement van de KNHS opgenomen
tijdlimieten.
9. Het Organisatie Comité van het NK draagt zorg voor de aanwezigheid van (dier)geneeskundige hulp
evenals van een hoefsmid. Bij gebruikmaking van de diensten van deze functionarissen zijn de daaraan
verbonden kosten voor rekening van de betrokken deelnemer. Deze kosten dienen ter plaatse zonder
uitstel contant te worden voldaan.
10. Het Organisatie Comité behoudt zich het recht voor om dit vraagprogramma – in het geval van
onvoorziene omstandigheden en/of bij constatering van een omissie – zo nodig te wijzigen en/of aan te
vullen, zulks in overleg met de KNHS afgevaardigde.
11. In alle gevallen waarin de bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het reglement niet voorzien,
dan wel in alle gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of
wanneer de dichtst bij komende uitleg van de van toepassing zijnde regel zou resulteren in een
overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de voorzitter van de jury, zo nodig in overleg met de
KNHSafgevaardigde.
12.De organisatie behoudt zich het recht voor het aantal inschrijvingen c.q. paarden per deelnemer in
overleg met de KNHS te limiteren en/of te weigeren.
Hierbij zal de volgorde van ontvangst bepalend zijn voor acceptatie, als ook voor de plaatsopvulling bij
afmeldingen tot het toegestane tijdstip, als vermeld in het KNHS-reglement voor Concoursen Hippique.
Tevens kan de organisatie in overleg met de KNHS het programma aanpassen indien de
weersomstandigheden dit vragen.
Vraagprogramma CHM 2019

versie 3
5

13. Bij inschrijving erkent men de volgende financiële verplichtingen:
inschrijf- en/of stallingsgelden dienen gelijktijdig met de inschrijving te worden overgemaakt op
bankrekening nr. IBAN NL86RABO0134198492 van de Rabobank Peelland Zuid te Mierlo ten name
van Stichting Concours Hippique Mierlo
deelnemers die reglementair of niet-reglementair afwezig zijn, blijven het inschrijfgeld en/of
stallingsgeld verschuldigd, conform art. 43.
indien op 10 april 2019 de inschrijf- en/of stallingsgelden niet zijn ontvangen, vervalt de reservering
van de stalling en/of inschrijving en is men derhalve uitgesloten van voor deelname aan het Nederlands
Kampioenschap Springen c.q. de wedstrijden Cat. 1.
14. Deelnemers zijn welkom vanaf woensdag 24 april 2019 vanaf 12.00 uur.
15. Inschrijfgeld/stalling:
1.30 m
1.35 m
1.40 m
NK Children
NK Junioren
NK Young Riders
NK Senioren

€
€
€
€
€
€
€
€

17,50 incl. 9% BTW per paard per rubriek inschrijfgeld
17,50 incl. 9% BTW per paard per rubriek inschrijfgeld
90,00 incl. 9% BTW per paard (3 rubrieken) inschrijfgeld (1e paard)
60,00 incl. 9% BTW per paard (2 rubrieken) inschrijfgeld (2e paard)
250,00 incl. 9% BTW per paard incl. stalling
275,00 incl. 9% BTW per paard incl. stalling
300,00 incl. 9% BTW per paard incl. stalling
425,00 incl. 9% BTW per paard incl. stalling

Paarden mogen maar in één rubriek per dag uitkomen
Deelnemers aan het Children, Junioren, Young Riders en Senioren kampioenschap schrijven
automatisch in voor het gehele NK.
Nederlands Kampioenschap Children, Junioren en Young Riders is inclusief stalling, stro,
ontbijtbonnen voor grooms en deelnemers van donderdag t/m zaterdag en stroom voor caravan
of vrachtwagen.
Nederlands Kampioenschap Senioren is inclusief stalling, stro, ontbijtbonnen voor grooms en
deelnemers van donderdag t/m zondag en stroom voor caravan of vrachtwagen.
Extra ontbijtbonnen zijn op het secretariaat tegen betaling verkrijgbaar.

16.

INSCHRIJFPROCEDURE:
Nationaal 1.30, 135, 1.40, NK Children, Junioren, YR en Senioren,
Inschrijven kan alleen maar via de site WWW.CONCOURS.NL
Vanaf woensdag 20 maart 2019
Naam deelnemer:
Rubriek nummer en Klasse:
Combinatie nummer:
Naam paard:
2 generaties afstamming (vader en vader van de moeder)
Eigenaar Paard:
Email en telefoonnummer deelnemer:

17. Extra stallen à € 150,00 inclusief 9% BTW per stal voor het gehele concours. (voor paarden die voor enig
NK zijn ingeschreven wordt automatisch een stal gereserveerd)
Stallen worden niet verhuurd per dag of dagdeel maar alleen voor het gehele concours.
Stro wordt gratis ter beschikking gesteld, houtkrullen en hooi zijn tegen betaling op het concoursterrein
verkrijgbaar.
De EXTRA stalling dient bij inschrijving schriftelijk te worden gereserveerd per email bij:
Yvonne van Bergen (info@yvonnevanbergen.nl)
Stalling reserveren met vermelding van:
▪ Aantal extra stallen (buiten NK om)
▪ Naam, adres, postcode en woonplaats
▪ Telefoonnummer

Veteranen Kampioenschap:
Inschrijven kan vanaf 20 maart en alleen maar via de site WWW.CONCOURS.NL
E-mail: info@chmierlo.nl
De inschrijvingen voor het Veteranen Kampioenschap zullen alleen geaccepteerd worden
wanneer onderstaande gegevens ingevuld zijn: Rubriek nummer naam paard
Vader paard
Vader van de moeder Paard
Leeftijd ruiter/amazone
Eigenaar Paard
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18. Sluiting van de inschrijvingen 10 april 2019. (of eerder, vol = vol)
Inschrijvingen anders dan op de genoemde formulieren worden niet geaccepteerd.
Bij te gering aantal inschrijvingen heeft de organisatie het recht om in overleg met de KNHS een rubriek
te laten vervallen.
19. Wanneer een ruiter/amazone niet is afgemeld wordt het inschrijfgeld en eventuele
stallingkosten in rekening gebracht conform reglementen KNHS,art. 43.
Vroegtijdige sluiting inschrijvingen:
De inschrijvingen zullen op volgorde van binnenkomst behandeld worden, wanneer de wedstrijd vol
is zal er een vroegtijdige sluiting plaatsvinden.
Afmeldingen:
Afmeldingen kunnen kosteloos per mail worden doorgegeven tot en met maandag 15 april 2019,
na deze datum zullen alle aangemelde starts en gereserveerde boxen in rekening worden
gebracht.
Wijzigingen: Wijzigingen kunnen tot en met dinsdag 23 april 2019 per mail worden doorgegeven,
tijdens de wedstrijd is het niet mogelijk om paarden te wijzigen.
20. De benodigde bescheiden worden de deelnemers tijdig toegezonden en een opgave van de
definitieve aanvangstijden staan gepubliceerd op internet. www.chmierlo.nl.
21. Eventuele overnachtingen: Hotel The Hub (voorheen Carlton de Brug), loop afstand concoursterrein
Arkweg 3-17
5731 PD MIERLO
0492-678911
22. Het prijzengeld zal worden uitbetaald conform de huidig geldende belasting regels.
23. Voor het hele evenement geldt dat alle paarden die deelnemen aan enig NK of overige Cat. 1
wedstrijden ten alle tijde een hoofdstelnummer moeten dragen.
24. Men dient rekening te houden met controle op gebruik van ongeoorloofde middelen als ook optomng
en overige controle.
Algemeen secretariaat: Stichting Concours Hippique Mierlo
Postbus 79
5730 AB MIERLO
Mobiel: 06 - 20019666
E-mail: info@chmierlo.nl
Bankrelatie: Rabobank Peeland Zuid
Rek.nr. IBAN NL86RABO0134198492
25. Met de inschrijving voor deze wedstrijd geeft de deelnemer tevens toestemming voor het maken van
beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden op
websites, social media en offline publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het
gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op
enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.
ALGEMENE BEPALINGEN
Reglementering
1. Er zal gereden worden onder de reglementen van en met toestemming van de Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie (KNHS).
2. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van - en in te stemmen met de
bepalingen van dit vraagprogramma en deze volledig te zullen respecteren.
Aansprakelijkheidsuitsluiting
3. Het bestuur van het Organisatie Comité van het NK, de officials noch andere dienstdoende personen
aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere
eigendommen van deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van
welke aard en oorzaak dan ook.
Doping- en Identificatiecontrole
4. Er dient rekening mee te worden gehouden dat doping- en/of identificatiecontrole kan plaats hebben;
met het deelnemen aan deze wedstrijden onderwerpt men zich automatisch aan de hiervoor geldende
bepalingen in het reglement ongeoorloofde middelen en medicijnen, zoals opgenomen in het
Veterinair Reglement van de KNHS respectievelijk in het reglement Identificatie en Registratie.
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5. Elke deelnemer dient op eerste verzoek van een official een geldig
identificatiedocument/paardenpaspoort alsmede een geldige startpas voor het paard waarmee wordt
deelgenomen, te tonen.
Melden
6. Deelnemers dienen zich tenminste 45 minuten voor het begin van de rubriek, waaraan zij zullen
deelnemen, te melden bij het wedstrijdsecretariaat. Het niet op tijd aanwezig zijn kan uitsluiting door de jury
van (verdere) deelname tot gevolg hebben.
Klachten
7. Klachten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de KNHS vertegenwoordiger,
met inachtneming van de in art. 48 van het Algemeen wedstrijdreglement van de KNHS opgenomen
bepalingen.
Overigen
8. Het Organisatie Comité van het NK draagt zorg voor de aanwezigheid van (dier)geneeskundige hulp
alsmede van een hoefsmid. Bij gebruikmaking van de diensten van deze functionarissen zijn de daaraan
verbonden kosten voor rekening van de betrokken deelnemer. Deze kosten dienen ter plaatse zonder
uitstel contant te worden voldaan.
9. Het Organisatie Comité behoudt zich het recht voor om dit vraagprogramma – in het geval van
onvoorziene omstandigheden en/of bij constatering van een omissie – zo nodig te wijzigen en/of aan te
vullen, zulks in overleg met de KNHS afgevaardigde.
10.In alle gevallen waarin de bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het reglement niet voorzien,
dan wel in alle gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of
wanneer de dichtst bij komende uitleg van de van toepassing zijnde regel zou resulteren in een
overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de KNHS afgevaardigde, eventueel in overleg met de
organisatie.

Reglement voor het Nederlands Kampioenschap Springen CHILDREN, Junioren
en YOUNG RIDERS 2019
STARTGERECHTIGDHEID.
CHILDREN:
Startgerechtigd zijn uitsluitend amazones en ruiters, die de Nederlandse Nationaliteit hebben, in het jaar
2019 de 12-jarige leeftijd bereiken en die in 2019 de maximum leeftijd van 14 jaar bereiken of bereikt
hebben. Startgerechtigden dienen in het bezit te zijn van een geldige KNHS startpas.
De paarden moeten tenminste 6 jaar oud zijn.
Voor deelname dient de combinatie een minimale stand te hebben van M+5 of minimaal Z
startgerechtigd. Deelname aan children rubrieken is uitsluitend voor paarden.
Maximaal aantal combinaties: 25, indien meer inschrijvingen dan 25 combinaties dan bepaalt de
bondscoach welke ruiters een tweede paard mogen starten.
JUNIOREN:
Startgerechtigd zijn uitsluitend amazones en ruiters, die de Nederlandse Nationaliteit hebben, in het jaar
2019 de 14-jarige leeftijd bereiken en die in 2019 de maximum leeftijd van 18 jaar bereiken of bereikt
hebben. Startgerechtigden dienen in het bezit te zijn van een geldige KNHS startpas. Zij kunnen met drie
paarden inschrijven, doch mogen met twee paarden starten.
De paarden moeten tenminste 7 jaar oud zijn en mogen in het lopende jaar niet aan een landenwedstrijd
of Grand Prix in een CSIO voor senioren hebben deelgenomen.
Voor deelname dient de combinatie minimaal geklasseerd te zijn in de klasse ZZ. Eventueel behaalde
winstpunten worden in de hoogste klasse van de combinatie (op dat moment) weggeschreven.
Deelname aan het Nederlands Kampioenschap Springen Senioren is niet toegestaan.
YOUNG RIDERS:
Startgerechtigd zijn uitsluitend amazones en ruiters, die de Nederlandse Nationaliteit hebben, in het jaar
2019 de 16-jarige leeftijd bereiken en die in 2019 de maximum leeftijd van 21 jaar bereiken of bereikt
hebben. Startgerechtigden dienen in het bezit te zijn van een geldige KNHS startpas. Zij kunnen met drie
paarden inschrijven, doch mogen met twee paarden starten.
De paarden moeten tenminste 7 jaar oud zijn.
Voor deelname dient de combinatie minimaal geklasseerd te zijn in de klasse 1.40m. Eventueel behaalde
winstpunten worden in de hoogste klasse van de combinatie (op dat moment) weggeschreven.
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Eventueel startgerechtigde Young Riders die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap Springen
Senioren zijn met hetzelfde paard in het lopende kalenderjaar uitgesloten van deelname aan het Nederlands
Kampioenschap Springen Young Riders. Deelname van de Young Riders aan twee Nederlandse
Kampioenschappen in één kalenderjaar is uitsluitend toegestaan met verschillende paarden.
DE WEDSTRIJDEN.
Het kampioenschap zal gedurende drie dagen over drie buitenwedstrijden worden verreden. Op iedere
dag zal daartoe één wedstrijd worden georganiseerd.
RUBRIEKEN:
C1: EERSTE ONDERDEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPRINGEN CHILDREN
Springconcours Snelheid- en wendbaarheidswedstrijd
Disc. Regl. Springen
: Art. 263 / 239
Hoogte hindernissen
: 1.20m
Snelheid
: 350m/ min.
Open voor
: maximaal 2 paarden per deelnemer
C2: TWEEDE ONDERDEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPRINGEN CHILDREN
Springconcours tabel A op tijd, zonder barrage
Disc. Regl. Springen
: Art. 238.2.A
Hoogte hindernissen
: 1.25m met een max. hoogte van 1.30 m
Snelheid
: 350m/ min.
Open voor
: maximaal 2 paarden per deelnemer, welke deelgenomen hebben aan het eerste
onderdeel van het Nederlands Kampioenschap
C3: DERDE ONDERDEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPRINGEN CHILDREN
Springconcours tabel A over 2 manches
Disc. Regl. Springen
: Art. 273.3.C
Hoogte hindernissen
: 1.30m
Snelheid
: 350m/ min.
Open voor
: maximaal 2 paarden per deelnemer
Het derde onderdeel wordt verreden onder Tabel A, de eerste manche op tijd en de tweede manche niet
op tijd.
Aangepaste versie voor NK: De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal
strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche. Er zal geen barrage worden verreden
voor de rubriek.
J1: EERSTE ONDERDEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPRINGEN JUNIOREN
Springconcours Snelheid- en wendbaarheidswedstrijd
Disc. Regl. Springen
: Art. 263 / 239
Hoogte hindernissen
: 1.35m
Snelheid
: 375m/ min.
Open voor
: maximaal 2 paarden per deelnemer
J2: TWEEDE ONDERDEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPRINGEN JUNIOREN
Springconcours tabel A op tijd, zonder barrage
Disc. Regl. Springen
: Art. 238.2.A
Hoogte hindernissen
: 1.40m
Snelheid
: 375m/ min.
Open voor
: maximaal 2 paarden per deelnemer, welke deelgenomen hebben aan het eerste
onderdeel van het Nederlands Kampioenschap
J3: DERDE ONDERDEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPRINGEN JUNIOREN
Springconcours tabel A over 2 manches
Disc. Regl. Springen
: Art. 273.3.C
Hoogte hindernissen
: 1.40m
Snelheid
: 375m/ min.
Open voor
: maximaal 2 paarden per deelnemer
Het derde onderdeel wordt verreden onder Tabel A, de eerste manche op tijd en de tweede manche niet
op tijd.
Aangepaste versie voor NK: De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal
strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche. Er zal geen barrage worden verreden
voor de rubriek.
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Y1: EERSTE ONDERDEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPRINGEN YOUNG RIDERS
Springconcours Snelheid- en wendbaarheidswedstrijd
Disc. Regl. Springen
: Art. 263 / 239
Hoogte hindernissen
: 140m
Snelheid
: 375m/ min.
Open voor
: maximaal 2 paarden per deelnemer
Y2: TWEEDE ONDERDEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPRINGEN YOUNG RIDERS
Springconcours tabel A op tijd, zonder barrage
Disc. Regl. Springen
: Art. 238.2.A
Hoogte hindernissen
: 1.45m
Snelheid
: 375m/ min.
Open voor

: maximaal 2 paarden per deelnemer, welke deelgenomen hebben aan het eerste
onderdeel van het Nederlands Kampioenschap

Y3: DERDE ONDERDEEL NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPRINGEN YOUNG RIDERS
Springconcours tabel A over 2 manches
Disc. Regl. Springen
: Art. 273.3.C
Hoogte hindernissen
: 1.45m
Snelheid
: 375m/ min.
Open voor
: maximaal 2 paarden per deelnemer
Het derde onderdeel wordt verreden onder Tabel A, de eerste manche op tijd en de tweede manche niet
op tijd.
Aangepaste versie voor NK: De deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal
strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche. Er zal geen barrage worden verreden
voor de rubriek.
STARTVOLGORDE.
De startvolgorde voor deze wedstrijd wordt vastgesteld door middel van loting, in het bijzijn van de
voorzitter van de jury en twee door laatstgenoemde daartoe uitgenodigde deelnemers aan een van de
Nederlands Kampioenschap springen Children/Junioren/Young Riders.
De startvolgorde voor de tweede wedstrijd is in omgekeerde volgorde van het resultaat (strafpunten en tijd)
van de eerste wedstrijd.
De startvolgorde voor de eerste manche van de derde wedstrijd is in de omgekeerde volgorde van het
totaal aantal strafpunten na de eerste en tweede wedstrijd. In geval van gelijkheid van strafpunten is het
resultaat van de eerste wedstrijd bepalend. De deelnemer met de meeste strafpunten start dan als eerste.
Aangepaste versie voor NK: De startvolgorde voor de tweede manche van de derde wedstrijd is in de
omgekeerde volgorde van het totaal aantal strafpunten na de eerste wedstrijd, de tweede wedstrijd en de
eerste manche van de derde wedstrijd. In geval van gelijkheid van strafpunten is de uitslag van de 1e
manche van de 3e wedstrijd bepalend.
Indien een ruiter met twee paarden deelneemt zal, indien dat nodig blijkt, in de eerste en de tweede
wedstrijd zijn eerste paard zo veel plaatsen op de startlijst naar voren worden geschoven. c.q. zijn tweede
paard naar achteren, zodat er twaalf plaatsen zijn tussen zijn eerste en zijn tweede paard. De paarden met
hoogst aantal strafpunten, dienen altijd als eerste paard te worden gestart.
Indien een deelnemer met 2 paarden, zijn / haar eerste paard terugtrekt, nadat de startlijsten gepubliceerd
zijn, zal het andere paard op de oorspronkelijk startplaats worden terug gezet.
Afmeldingen voor het tweede of derde onderdeel, dienen direct na afloop van het desbetreffende
onderdeel / c.q. 1e manche en uiterlijk binnen 15 minuten worden doorgegeven op het wedstrijd
secretariaat.
UITSLAGBEREKENING VAN HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP.
Voor het opmaken van het eindklassement worden alle strafpunten, door een combinatie in alle drie de
wedstrijden behaald, opgeteld.
De resultaten van het eerste onderdeel, uitgedrukt in strafpunten, worden als volgt vastgesteld. De totaaltijd
van iedere combinatie (inclusief de strafseconden voor het omverwerpen van hindernissen en wegens
tijdsoverschrijding) wordt vermenigvuldigd met de factor 0.50 (beperkt tot twee decimalen naar boven
afgerond). De combinatie die na deze conversie het geringste aantal punten heeft, krijgt nul strafpunten,
alle volgende krijgen een aantal strafpunten, dat overeenkomt met het verschil tussen het aantal behaalde
strafpunten en dat van de winnaar van de wedstrijd.
Voorbeeld: tijd winnaar 68 seconden = 34 punten = 0 strafpunten, tijd volgende 72 seconden = 36 punten =
2 strafpunten. Een deelnemer die wordt uitgesloten of vrijwillig opgeeft, krijgt de langzaamste tijd, die door
enige andere deelnemer gemaakt is, verhoogd met 20 seconden.
Een combinatie die wordt uitgesloten of vrijwillig opgeeft in de tweede wedstrijd krijgt 20 strafpunten meer
dan de deelnemer met het slechtste resultaat in de betreffende wedstrijd en is nog startgerechtigd in de
derde wedstrijd. Een combinatie die in de eerste manche van de derde wedstrijd wordt uitgesloten, is
niet meer startgerechtigd in de tweede manche.
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Indien mocht blijken, dat er ex aequo’s zijn voor de plaatsen één, twee of drie van het Nederlands
Kampioenschap, dan wordt uitsluitend om de plaatsen één, twee of drie een éénmalige barrage op tijd
verreden. Voor de overige plaatsen is het resultaat (klassering) van de derde wedstrijd doorslaggevend.
Degene, die in het klassement het minste aantal strafpunten heeft, is de Nederlands Kampioen.
Strafpunten behaald in barrages van de afzonderlijke wedstrijdonderdelen tellen voor het kampioenschap
niet mee.
Van de deelnemers die met twee paarden aan het Nederlands kampioenschap hebben deelgenomen
zullen in het eindklassement uitsluitend de resultaten van het hoogst geklasseerde paard worden
opgenomen. In het geval van gelijkheid van punten in het eindklassement van het Nederlands
Kampioenschap van beide paarden van dezelfde deelnemer is de tijd van de eerste manche van de
derde wedstrijd bepalend om vast te stellen welk het hoogst geklasseerde paard is.
STALLING
1. Paarden waarmee wordt deelgenomen aan het Kampioenschap dienen voor de volledige duur van het
Kampioenschap gebruik te maken van de stallen, die daartoe door het Organisatie Comité van het NK
,tegen betaling, op het wedstrijdterrein beschikbaar worden gesteld.
2. Paarden waarmee wordt deelgenomen aan het Kampioenschap dienen - op straffe van uitsluiting tenminste 1 uur voor het begin van het eerste onderdeel van het NK in de officiële wedstrijdstallen
aanwezig te zijn.
3. Een paard, waarvan wordt vastgesteld dat deze het wedstrijdterrein tussentijds, d.w.z. na het begin van
het eerste onderdeel van het kampioenschap, heeft verlaten, wordt onmiddellijk door de jury van
(verdere) deelname aan het Kampioenschap uitgesloten. Tegen een vanwege deze reden genomen
beslissing is geen beroep mogelijk. Bovendien kan het overtreden van deze bepaling voor de KNHS
aanleiding zijn om daarvan aangifte te doen bij de Openbaar Aanklager van het KNHS Tuchtcollege.
4. Voorafgaand aan het eerste onderdeel van het kampioenschap kan bij alle paarden die aan het NK
deelnemen een identificatiecontrole worden uitgevoerd.
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Reglement voor het Nederlands Kampioenschap Springen Senioren 2019
Startgerechtigdheid
Startgerechtigd zijn amazones en deelnemers, die:
1.
De Nederlandse nationaliteit hebben
2.
In het jaar waarin het kampioenschap wordt verreden de leeftijd van 18 jaar bereiken
3.
In het bezit zijn van een geldige KNHS startpas voor het paard/de paarden waarmee wordt
deelgenomen
Deelnemers mogen inschrijven met drie paarden, die tenminste zeven 7 jaar oud zijn, doch mogen met slechts
twee paarden aan het kampioenschap deelnemen. De KNHS Bondscoach Senioren mag ontheffing
verlenen tot het starten van een paard, dat niet tot de oorspronkelijke drie ingeschreven paarden behoort.
Het totaal aantal van twee paarden per deelnemer mag in dat geval echter niet worden overschreden.
Deelnemende combinaties dienen startgerechtigd te zijn in de klasse 1.50m.
Eventueel startgerechtigde Young Riders die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap Springen
Senioren zijn met hetzelfde paard in het lopende kalenderjaar uitgesloten van deelname aan het Nederlands
Kampioenschap Springen Young Riders. Deelname van deze Young Riders aan twee Nederlandse
Kampioenschappen in één kalenderjaar is uitsluitend toegestaan met verschillende paarden.
Stalling
1.
Paarden waarmee wordt deelgenomen aan het Kampioenschap dienen voor de volledige duur
van het Kampioenschap gebruik te maken van de stallen, die daartoe tegen betaling door het
Organisatie Comité van het NK op het wedstrijdterrein beschikbaar worden gesteld. De afmeting
van deze stallen zal tenminste 3,0 x 3,0 meter zijn.
2.
Paarden waarmee wordt deelgenomen aan het Kampioenschap dienen tenminste 1 uur voor het
begin van de het eerste onderdeel van het kampioenschap in de officiële wedstrijdstallen
aanwezig te zijn.
3.
Voorafgaand aan het eerste onderdeel van het kampioenschap kan bij alle paarden die aan het
NK deelnemen een identificatiecontrole worden uitgevoerd.
4.
Een paard, waarvan wordt vastgesteld dat het de wedstrijdterreinen tussentijds, d.w.z. na het begin
van het eerste onderdeel van het kampioenschap, heeft verlaten, wordt onmiddellijk door de jury
van (verdere) deelname aan het Kampioenschap uitgesloten. Tegen een vanwege deze reden
genomen beslissing is geen beroep mogelijk. Bovendien kan het overtreden van deze bepaling
voor de KNHS aanleiding zijn om daarvan aangifte te doen bij de Openbaar Aanklager van het
KNHS Tuchtcollege.
Parcoursbouwer
1.
De parcoursbouwer voor het NK wordt benoemd door de KNHS i.o.m. de organisatie.
Opzet
Het kampioenschap zal over drie wedstrijden verdeeld over een periode van vier (4) aaneengesloten dagen
worden verreden. De eerste wedstrijd vindt plaats op de eerste dag, de tweede wedstrijd op de tweede dag
en de derde wedstrijd op de vierde dag. De derde dag geldt als rustdag voor de paarden, die aan het
kampioenschap deelnemen.
Dag 1 - Eerste onderdeel Nederlands Kampioenschap
•
Snelheid- en wendbaarheidwedstrijd tabel C (zonder barrage)
•
Max. twee paarden per deelnemer.
•
Klasse 1.50m met een max. hoogte der hindernissen: van 1.55 m.
•
KNHS reglement art. 263 / 239.
Startvolgorde
1.
De startvolgorde voor deze wedstrijd wordt vastgesteld door middel van loting, in het bijzijn van de
voorzitter van de jury en twee door laatstgenoemde daartoe uitgenodigde deelnemers aan het
NK.
2.
Deelnemers die met twee paarden starten, dienen op een door het organiserend comité vast te
stellen tijdstip aan het secretariaat aan te geven welk paard in het kader van deze loting als het
zogenoemde ‘tweede’ paard dient te worden aangemerkt.
3.
Voor de loting zullen de deelnemers worden ingedeeld in twee groepen, aan de hand van hun
klassering op de meest recente editie van de ‘FEI jumping Longines Rankings ’World Ranking List’.
4.
In groep 1 worden degenen ingedeeld die op deze lijst zijn geklasseerd op plaats 251 of lager en in
groep 2 degenen die op plaats 250 of hoger staan.
5.
Nadat de startvolgorde van de deelnemers aldus is geloot, zullen de deelnemers uit groep 1 met
hun tweede paard als eerste starten, vervolgens de deelnemers uit groep 2 met hun tweede
paard, dan de deelnemers uit groep 1 met hun eerste paard en tenslotte de deelnemers uit groep
2 met hun eerste paard.
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Dag 2- Tweede onderdeel Nederlands Kampioenschap
•
Springconcours tabel A, direct op tijd zonder barrage.
•
Klasse 1.50m met een max. hoogte der hindernissen van 1.60 m.
•
KNHS reglement art. 238 2.A
•
Tempo: 375m/ min.
•
Max. twee paarden per deelnemer; paarden dienen te zijn gestart in het eerste onderdeel van het
NK.
•
Klassering naar strafpunten en tijd.
Startvolgorde
1.
De startvolgorde is omgekeerd aan het resultaat (strafpunten) van de eerste wedstrijd.
2.
Aan deelnemers met twee paarden zal te allen tijde een interval van tenminste 12 plaatsen tussen
het eerste en het tweede paard op de startlijst worden toegekend.
3.
Om het voorgeschreven interval te bewerkstelligen zal zo nodig eerst het paard dat als eerste moet
worden gestart op de startlijst naar voren worden verplaatst. Indien dat niet het voorgeschreven
interval oplevert, wordt vervolgens het paard dat als tweede moet worden gestart op de startlijst
naar achteren geschoven tot het voorgeschreven interval is bereikt.
De paarden met hoogst aantal strafpunten, dienen altijd als eerste paard te worden gestart.
Indien een deelnemer met 2 paarden, zijn / haar eerste paard terugtrekt, nadat de startlijsten
gepubliceerd zijn, zal het andere paard op de oorspronkelijk startplaats worden terug gezet.
Afmeldingen voor het tweede of derde onderdeel, dienen direct na afloop van het
desbetreffende onderdeel / c.q. 1e manche en uiterlijk binnen 15 minuten worden doorgegeven op
het wedstrijd secretariaat.
4.
De startlijst voor deze wedstrijd dient te worden goedgekeurd door de voorzitter van de jury en de
KNHS afgevaardigde, alvorens deze wordt vrijgegeven voor publicatie.
Dag 3 – Rustdag
De paarden waarmee wordt deelgenomen aan het NK mogen, tenzij zij tussentijds zijn teruggetrokken uit
het NK, niet in andere rubrieken – geen onderdeel uitmakend van het NK – worden gestart.
Dag 4- Derde onderdeel Nederlands Kampioenschap
•
Springconcours tabel A; wedstrijd over twee verschillende manches, zonder barrage.
•
Klasse 1.50m met een max. hoogte der hindernissen van 1.60 m.
•
KNHS reglement art. 273.3.C – aangepaste versie voor het NK
•
Tempo: 375m/ min.
•
Max. twee paarden per deelnemer; paarden dienen te zijn gestart in het eerste en tweede
onderdeel van het NK en mogen in het tweede onderdeel niet zijn uitgesloten of hebben
opgegeven.
•
De eerste manche wordt verreden op strafpunten èn tijd; de tweede manche wordt verreden op
strafpunten, niet op tijd.
•
Klassering naar strafpunten over beide manches en bij gelijkheid van het totaal aantal strafpunten
over beide manches, op basis van de tijd van de eerste manche.
•
Alle combinaties die zijn gestart in de eerste manche en daarin niet zijn uitgesloten of hebben
opgegeven mogen aan de tweede manche van deze wedstrijd deelnemen.
Startvolgorde
1.
De startvolgorde voor de eerste manche van de derde wedstrijd is omgekeerd aan het
totaalresultaat (op basis van strafpunten) van de tussenstand voor het kampioenschap die wordt
opgemaakt na de eerste en tweede wedstrijd. Bij gelijkheid van het strafpuntentotaal geldt het
resultaat van de eerste wedstrijd voor het bepalen van de onderlinge startvolgorde van de betrokken
deelnemers.
2.
Aan deelnemers met twee paarden zal te allen tijde een interval van tenminste 12 plaatsen tussen
het eerste en het tweede paard op de startlijst worden toegekend.
3.
Om het voorgeschreven interval te bewerkstelligen zal zo nodig eerst het paard dat als eerste moet
worden gestart op de startlijst naar voren worden verplaatst. Indien dat niet het voorgeschreven
interval oplevert, wordt vervolgens het paard dat als tweede moet worden gestart op de startlijst
naar achteren geschoven tot het voorgeschreven interval is bereikt.
4.
De startvolgorde voor de tweede manche van deze wedstrijd is omgekeerd aan het resultaat - op
basis van het totaal aantal strafpunten - van de eerste en tweede wedstrijd èn van de eerste manche
van de derde wedstrijd. Bij gelijkheid van het strafpuntentotaal geldt het resultaat van de eerste
wedstrijd voor het bepalen van de onderlinge startvolgorde van de betrokken deelnemers.
5.
Voor de startlijst van de tweede manche is voor ruiters die met twee paarden deelnemen, het
hierboven bepaalde van toepassing
6.
De paarden met hoogst aantal strafpunten, dienen altijd als eerste paard te worden gestart.
7.
Indien een deelnemer met 2 paarden, zijn / haar eerste paard terugtrekt, nadat de startlijsten
gepubliceerd zijn, zal het andere paard op de oorspronkelijk startplaats worden terug gezet.
8.
Afmeldingen voor het tweede of derde onderdeel, dienen direct na afloop van het
desbetreffende onderdeel / c.q. 1e manche en uiterlijk binnen 15 minuten worden
doorgegeven op het wedstrijd secretariaat.
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UITSLAGBEREKENING VAN HET NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP.
Voor het opmaken van het eindklassement worden alle strafpunten, door een combinatie in alle drie de
wedstrijden behaald, opgeteld.
De resultaten van het eerste onderdeel, uitgedrukt in strafpunten, worden als volgt vastgesteld. De totaaltijd
van iedere combinatie (inclusief de strafseconden voor het omverwerpen van hindernissen en wegens
tijdsoverschrijding) wordt vermenigvuldigd met de factor 0.50 (beperkt tot twee decimalen naar boven
afgerond). De combinatie die na deze conversie het geringste aantal punten heeft, krijgt nul strafpunten,
alle volgende krijgen een aantal strafpunten, dat overeenkomt met het verschil tussen het aantal behaalde
strafpunten en dat van de winnaar van de wedstrijd.
Voorbeeld: tijd winnaar 68 seconden = 34 punten = 0 strafpunten, tijd volgende 72 seconden = 36 punten =
2 strafpunten. Een deelnemer die wordt uitgesloten of vrijwillig opgeeft, krijgt de langzaamste tijd, die door
enige andere deelnemer gemaakt is, verhoogd met 20 seconden.
Een combinatie die wordt uitgesloten of vrijwillig opgeeft in de tweede wedstrijd krijgt 20 strafpunten meer
dan de deelnemer met het slechtste resultaat in de betreffende wedstrijd en is nog startgerechtigd in de
derde wedstrijd. Een combinatie die in de eerste manche van de derde wedstrijd wordt uitgesloten, is niet
meer startgerechtigd in de tweede manche.
Indien mocht blijken, dat er ex aequo’s zijn voor de plaatsen één, twee of drie van het Nederlands
Kampioenschap, dan wordt uitsluitend om de plaatsen één, twee of drie een éénmalige barrage op tijd
verreden. Voor de overige plaatsen is het resultaat (klassering) van de derde wedstrijd doorslaggevend.
Degene, die in het klassement het minste aantal strafpunten heeft, is de Nederlands Kampioen.
Strafpunten behaald in barrages van de afzonderlijke wedstrijdonderdelen tellen voor het kampioenschap
niet mee.
Van de deelnemers die met twee paarden aan het Nederlands kampioenschap hebben deelgenomen
zullen in het eindklassement uitsluitend de resultaten van het hoogst geklasseerde paard worden
opgenomen. In het geval van gelijkheid van punten in het eindklassement van het Nederlands
Kampioenschap van beide paarden van dezelfde deelnemer is de tijd van de eerste manche van de
derde wedstrijd bepalend om vast te stellen welk het hoogst geklasseerde paard is.

voor juiste aanvangstijden zie www.CHMierlo.nl
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