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Algemeen 
 

1. Het regiobestuur wijst, i.o.m. de commissieleden, ca.18 selectiewedstrijden aan verspreid over 
de regio.  

2. Het regiobestuur en de commissieleden wijzen selectiewedstrijden aan op basis van 
objectieve criteria: zoals accommodatie, organisatie, spreiding data van wedstrijden c.q. 
disciplines. De organisatie van de selectiewedstrijd dient zich te houden aan alle bepalingen in 
het uniform selectiesysteem.  

3. Op de website van de regio zal een overzicht gepubliceerd worden van deze 
selectiewedstrijden. Een en ander zal, voor zover mogelijk, ook vermeld worden op het 
vraagprogramma van de betreffende wedstrijd. 

4. Van de eerste 6 wedstrijden waaraan een combinatie deelneemt in een bepaalde rubriek 
tellen de 4 beste resultaten voor afvaardiging naar het Brabants Kampioenschap. 

5. Deelname aan selectierubrieken is altijd mogelijk mits opgegeven voor sluitingsdatum. 
De organisatie kan op het vraagprogramma vermelden dat de sluitingsdatum vervroegd wordt 
als het maximaal aantal inschrijvingen bereikt is. Het maximaal aantal starts staat dan op het 
vraagprogramma vermeld. 

6. Het maximale inschrijfgeld voor selectierubrieken met pony’s bedraagt € 12,50 
Het maximale inschrijfgeld voor selectierubrieken met paarden bedraagt € 17,50. 

7. Voor selectierubrieken geldt een minimale prijzenschaal voor rubrieken met paarden. 
1e prijs minimaal 3x het inschrijfgeld 
2e prijs minimaal 2x het inschrijfgeld 
3e prijs minimaal 1x het inschrijfgeld 
Volgprijzen minimaal gelijk aan het inschrijfgeld 

8. Voor selectierubrieken met pony’s geldt dat er naast rozetten ereprijzen of 
gebruiksvoorwerpen of geldprijzen uitgereikt moeten worden. 

9. Alle dressuurrubrieken worden beoordeeld door 2 juryleden.  
Ten minste 2 weken voor de wedstrijd dienen de namen van de juryleden (per mail) 
doorgegeven te worden aan het wedstrijd secretariaat van de regio. Het wedstrijd secretariaat 
ziet erop toe dat het betreffende jurylid 1x per seizoen een bepaalde klasse en categorie 
beoordeelt vanaf dezelfde positie (C of H).  

10. Bij springrubrieken ziet het wedstrijd secretariaat van de regio erop toe dat het jurylid voor de 
stijlbeoordeling klasse B niet dezelfde is als bij andere selectiewedstrijden springen. 

11. Zowel tijdens dressuur als springwedstrijden dient er een toezichthouder aangewezen te 
worden. 

12. De regio zorgt een inzichtelijke administratie van de behaalde resultaten op de verschillende 
selectiewedstrijden en publiceert deze  binnen 10 dagen na elke selectieweekend op de 
website. 

13. Een combinatie is op de regiokampioenschappen uitsluitend startgerechtigd in de hoogste 
klasse waarin hij/zij gestart is vanaf het begin van het seizoen (1 april of 1 oktober) tot aan de 
regiokampioenschappen. 

14. Bij een waarschuwing door het KNMI voor gevaarlijk of extreem weer (code oranje) of een 
weeralarm (code rood) op de locatie van de selectiewedstrijd, vervallen voor die dag de 
selectierubrieken die niet (volledig) verreden zijn. 

15. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het regiobestuur i.o.m. de 
selectiecommissie 

16. Kringen kunnen aanvullende afspraken maken over de huldiging van kringkampioenen. 

 



 

 

 
 

Uniform selectiepuntensysteem 
 

1. Alle deelnemers uit de regio op de uitslagenlijst krijgen het aantal plaatsingspunten dat 
overeenkomt met hun plaatsing in de rubriek (niet met die in het evt. prijzenstelsel):  
1e plaats 1 punt.  
2e plaats 2 punten enz. 

2. Bij voortijdige beëindiging van de proef (b.v. uitsluiting of vrijwillig verlaten) krijgen combinaties 
5 punten meer dan het aantal gestarte combinaties uit de regio in die rubriek op de 
betreffende wedstrijd. 

3. Indien een combinatie gedurende het seizoen promoveert worden geen selectiepunten 
meegenomen naar de volgende klasse. De combinatie begint met 0 punten in de nieuwe 
klasse en kan in deze klasse weer 6 selectiewedstrijden rijden. 
 

4. Een combinatie die aan minder dan 4 selectiewedstrijden deelneemt krijgt 99 selectiepunten 
op de niet gereden wedstrijden zodat er 4 resultaten kunnen tellen. 

5. Bij een gelijk aantal selectiepunten is de laatst verreden selectiewedstrijd door de betreffende 
combinaties doorslaggevend voor de  bepaling van de afvaardiging. 
Is het behaalde aantal selectiepunten op deze wedstrijd gelijk dan wordt gekeken naar de 
behaalde punten op de voorlaatste wedstrijd en eventueel verder terug tot er een verschil 
ontstaat.  

 

 

Springen 

 

1. Voor de klasse B wordt altijd een rijstijlparcours volgens artikel 280.5.b  
verreden met daarna een barrage voor de foutloze combinaties.  De rijstijlbeoordeling in de 
barrage vindt plaats vanuit de ring. 

2. Voor de klasse L, M, Z en ZZ een klassiek parcours op tijd conform artikel 238.2.b. met 
daarna een barrage voor de foutloze combinaties OF een wedstrijd in 2 fasen conform artikel 
274.5.f  

3. Flexibel springen: wanneer een combinatie besluit om tijdens een selectiewedstrijd   
flexibel te springen tellen de selectiepunten in beide klassen  

4. Als er voor een bepaalde klasse tijdens een springwedstrijd meerdere selectierubrieken 
uitgeschreven worden die tellen voor selectie telt het behaalde resultaat tijdens de 1e 
selectierubriek waaraan deelgenomen wordt. 

5. Handicapregeling selectiewedstrijden springen: 
Tijdens de regionale en nationale kampioenschappen worden een aantal categorieën  
springen in handicap verreden. Ook tijdens selectiewedstrijden dient deze handicapregeling 
toegepast te worden.  
Cat. A/B klasse B 
Cat. C klasse B  
Cat. D/E klasse B  
Cat. A/B klasse L  
Cat. C klasse L  
Cat. D/E klasse L  
Cat. C klasse M  
Cat. D/E klasse M  
Cat. C klasse Z  
Cat. D/E klasse Z .  
Cat. D/E klasse ZZ 
Voor de dagprijzen kunnen nog andere rubrieken in handicap verreden worden.  
 

 

 



 

 

 
 
 
Dressuur  
 

1. Voor alle klassen wordt de 1e proef van de maand, zoals vermeld in het door de KNHS 
voorgestelde schema, aangewezen als selectieproef.  

2. Flexibel dressuur: wanneer een combinatie besluit om tijdens een selectiewedstrijd flexibel  
dressuur te rijden tellen de selectiepunten in beide klassen.  

3. Uniforme ex aequo regeling dressuur conform artikel 137 lid 8 (a, b, c) van het 
disciplinereglement dressuur 
Artikel 137 lid 8a: 

Klasse t/m ZZ-Licht Eerst op grond van onderdeel Vervolgens op grond van  
onderdeel 

Alle Het rechtgerichte, ontspannen 
en in aanleuning gaande paard 

Rijvaardigheid en harmonie 
                                                         

Z2 pony’s 20x60m Lichtheid, harmonie, 
gehoorzaamheid 

Regelmaat van de gangen en 
losheid van de beweging 

Afdelingsdressuur 24 26 

Artikel 137 lid 8b.  
Indien na toepassing van de bovenstaande regel nog steeds twee of meer combinaties gelijk 
geklasseerd zijn, worden zij - tenzij in het vraagprogramma anders wordt bepaald – ex aequo 
in de klassering van de rubriek opgenomen. 
Artikel 137 lid 8c: 
In het geval van ex aequo klassering wanneer de proef is beoordeeld door 2 of meer juryleden  
is eerst het totaal aantal door de juryleden toegekende punten voor het eerst genoemde 
onderdeel bepalend voor de uitslag; valt dan nog geen beslissing dan is de totaalwaardering  
voor het als tweede genoemde onderdeel doorslaggevend.  
Valt er dan nog geen beslissing, dan geldt het totaal van alle punten op het protocol van de 
voorzitter van de jury. 

       4. Handicapregeling selectiewedstrijden dressuur. 
  Tijdens de regionale en nationale kampioenschappen worden een aantal categorieën en  
  klassen dressuur in handicap verreden. Ook tijdens de selectiewedstrijden dient deze  
  handicapregeling toegepast te worden.  
  Cat. A/B klasse B  
  Cat. C klasse B  
  Cat. D/E klasse B  
  Cat. A/B klasse L1  
  Cat. C klasse L1  
  Cat. D/E klasse L1  
  Cat. A/B klasse L2  
  Cat. C klasse L2  
  Cat. D/E klasse L2  
  Cat. A/B klasse M1/M2  
  Cat. C klasse M1/M2  
  Cat. D/E klasse M1  
  Cat. D/E klasse M2  
  Cat. C klasse Z1/Z2  
  Cat. D/E klasse Z1  
  Cat. D/E klasse Z2  
  Voor de dagprijzen kunnen nog andere rubrieken in handicap verreden worden.  



 

 

Voorwaarden voor organisatie selectiewedstrijd 
 

Om in aanmerking te kunnen komen voor de organisatie van een selectiewedstrijd dient aan de 
volgende voorwaarden te worden voldaan 

1. Alle klassen en categorieën die op het regio kampioenschap verreden worden dienen 
uitgeschreven te worden op de selectiewedstrijden. 

2. Voor een selectiewedstrijd dressuur dient de organisatie te beschikken over voldoende ruimte 
voor het uitleggen van minimaal 4 dressuurringen (20x60 en/of 20x40) die gedurende de 
gehele selectiewedstrijd gebruikt kunnen worden. Daarnaast dient  de afmeting van het 
losrijterrein te voldoen aan artikel 121 van het wedstrijdreglement dressuur. 

3. De organisatie van een selectiewedstrijd dressuur ontvangt via de regio een bijdrage van  
€ 100,- als bijdrage in de kosten van het 2e jurylid in alle selectierubrieken. 

4. Voor een selectiewedstrijd springen dient de organisatie te beschikken over een wedstrijdring 
en een losrijruimte die voldoen aan artikel 201 van het wedstrijdreglement springen.  

5. De organisatie streeft ernaar om selectierubrieken op zaterdag en/of zondag te verrijden. 
Indien selectierubrieken op vrijdag verreden worden ligt het aanvangstijdstip niet voor 17.00 
uur.  
De selectierubrieken op zondag eindigen uiterlijk om 18.00 uur. 

6. De sluitingsdatum voor inschrijven ligt tussen 7 en 14 dagen voor de wedstrijd.  
Alle deelnemers die zich tijdig en correct hebben ingeschreven moeten in de gelegenheid 
gesteld worden om deel te nemen. 

7. Als de organisatie de mogelijkheid wil hebben om de sluitingsdatum te vervroegen omdat de 
wedstrijd vol is dient dit op het vraagprogramma vermeld te worden en dient daarbij vermeld 
te worden hoeveel combinaties maximaal deel kunnen nemen aan de betreffende 
selectiewedstrijd. 

8. Uiterlijk 6 dagen voor de wedstrijd dient de eerste (voorlopige) startlijst gepubliceerd te 
worden. 

9. De organisatie zorgt ervoor dat de resultaten van de selectiewedstrijd binnen 24 uur na afloop 
van de wedstrijd gemaild worden aan het wedstrijd secretariaat van de regio. 

10. T.b.v. het opmaken van de selectiestanden geniet het de voorkeur om het compleet ingevulde 
.dat bestand uit Concours 3.5 aan te leveren. 
Organisaties die werken met andere programma’s voor het verwerken van de resultaten 
dienen één Excel bestand aan te leveren met minimaal de volgende gegevens per discipline: 
 

Dressuur 

Rang  Comb.nr
. 

Ruiter / 
Amazone 

Paard / 
pony 

Klasse  Cat
. 

Proefnr
. 

Ver. 
plaats 

Eind
% 

jury 
C 

jury 
H 

 
Springen klasse B (rijstijl) 

Rang Comb.nr. 
Ruiter / 
Amazone 

Paard / 
pony Klasse  Cat. Ver.plaats sptn1 stijl1 

Wijze 
van 
Rijden1 

 

sptn2  stijl2 wvr2 
 

 
Springen L t/m ZZ klassiek parcours 
 
 

Rang Comb.nr
. 

Ruiter / 
Amazone 

Paard / 
pony 

Klasse  Cat
. 

Ver. 
plaats 

sptn
1 

tijd
1 

sptn
2 

tijd
2 

 
Springen L t/m ZZ 2 fasen parcours 
 

Rang Comb.nr. 
Ruiter / 
Amazone 

Paard / 
pony Klasse  Cat. Ver.plaats sptn1 tijd1 sptn2 tijd2 sptn.tot tijd2 

 
11. Op alle uitslaglijsten dienen de namen van de juryleden vermeld te staan.  
12. Organisaties die in aanmerking willen komen voor een selectiewedstrijd melden dit uiterlijk 7 

januari 2022 bij het secretariaat van de eigen kring EN bij het secretariaat van de regio. 
 

 
 



 

 

Deelname aan regio kampioenschap 
Om voor deelname aan de regiokampioenschappen in aanmerking te komen gelden de volgende 
voorwaarden per onderdeel: 

1. Teamdressuur -4 tal Kür op Muziek (indoor en outdoor)  
Vrije inschrijving voor het regiokampioenschap. 
In verband met de dagplanning is de sluitingsdatum voor inschrijving 8 weken voor de 
wedstrijd.  
Inschrijfgeld blijft verschuldigd na sluitingsdatum.  

2. Verenigingskampioenschap pony’s en paarden (outdoor) 
Vrije inschrijving voor het regiokampioenschap.  
In verband met de dagplanning is de sluitingsdatum voor inschrijving 8 weken voor de 
wedstrijd.  
Inschrijfgeld blijft verschuldigd na sluitingsdatum.  

3. Teamkampioenschap pony’s (indoor) 
Vrije inschrijving voor het regiokampioenschap. 
In verband met de dagplanning is de sluitingsdatum voor inschrijving 4 weken voor de 
wedstrijd.  
Inschrijfgeld blijft verschuldigd na sluitingsdatum. 

4. Viertallen en zestallen pony’s en paarden (outdoor). 
Vrije inschrijving voor het regiokampioenschap voor alle teams die in het outdoor-seizoen       
1x deelgenomen hebben aan een door de regio aangewezen selectiewedstrijd en daar        
een score behaald hebben van minimaal 60%. 
In verband met de dagplanning is de sluitingsdatum voor inschrijving 8 weken voor de 
wedstrijd.  
Inschrijfgeld blijft verschuldigd na sluitingsdatum.  

5. Springen pony’s klasse M, Z en ZZ cat. C/DE  en springen paarden klasse Z en ZZ 
Vrije inschrijving voor deelnemers die minimaal 1x een selectieparcours volledig gereden 
hebben EN vóór sluitingsdatum inschrijving minimaal met 1 winstpunt geklasseerd zijn in de 
betreffende rubriek. 
Inschrijfgeld blijft verschuldigd na sluitingsdatum. 

6. Springen pony’s klasse B en L cat. AB/C/DE en springen paarden klasse B, L en M 
Afvaardiging naar het regio kampioenschap op basis van de eindstand na de 
selectiewedstrijden. 
Inschrijfgeld blijft verschuldigd vanaf publicatie van de definitieve startlijsten. 

7. Springen paarden rubriek 1.40 
Vrije inschrijving voor deelnemers vóór sluitingsdatum inschrijving minimaal met 1 winstpunt 
geklasseerd zijn in de betreffende rubriek. 
Inschrijfgeld blijft verschuldigd na sluitingsdatum. 

8. Dressuur pony’s klasse B t/m Z2 en dressuur paarden klasse B t/m ZZL 
Afvaardiging naar het regio kampioenschap op basis van de eindstand na de 
selectiewedstrijden. 
Inschrijfgeld blijft verschuldigd vanaf publicatie van de definitieve startlijsten. 

 
 
 


