Aanvullend reglement kring Eindhoven de Kempen (versie 1-4-2022)

1. Kringkampioenschap

Het kringkampioenschap wordt bepaald door de eindstand van de regionale selectiewedstrijden.
Om in aanmerking te komen voor het kringkampioenschap dient een combinatie minimaal op 4
selectiewedstrijden plaatsingspunten te hebben behaald. Hierbij dient een combinatie ten minste
eenmaal het parcours of de dressuurproef daadwerkelijk geheel te hebben afgelegd en te zijn
gefinisht/geëindigd zonder opgave, uitsluiting of diskwalificatie.
Combinaties van buiten de kring tellen niet mee bij de berekening van de plaatsingspunten voor het
kringkampioenschap.
Op selectiewedstrijden wordt voor het kringkampioenschap de ex aequo regeling dressuur conform
artikel 137 lid 8 van het disciplinereglement dressuur van de KNHS en conform de ex aequo regeling uit
het uniforme selectiesysteem van KNHS regio Noord Brabant, geldend voor het betreffende seizoen,
toegepast.
In geval van ex aequo’s in de plaatsing voor het kringkampioenschap, is de laatste door de
combinatie/deelnemer gereden selectiewedstrijd doorslaggevend. Zijn er daarna nog ex-aequo’s dan is
de plaatsing van de voorlaatste door de combinatie/deelnemer gereden selectiewedstrijd
doorslaggevend. Zo nodig wordt er nog verder teruggegaan .
Het wedstrijdsecretariaat van de kring zorgt ervoor dat de kringkampioenen bekend worden gemaakt na
afloop van alle selectiewedstrijden de lijsten met plaatsingspunten worden op internet (site kring
Eindhoven de Kempen) gezet.
De huldigingen van de kringkampioenen worden op een nader te bepalen datum en plaats georganiseerd.
Het kringbestuur kan besluiten om bij minder dan 2 deelnemers in een klasse/categorie deze voor het
kringkampioenschap in handicap te laten verrijden met een naastgelegen klasse/categorie. Een en ander
volgens de handicapregeling uit het algemeen wedstrijdreglement.
2. Vergoedingen bestuursleden
Alle bestuursleden van kring Eindhoven de Kempen ontvangen een vergoeding van €75 euro per
kalenderjaar voor hun werkzaamheden. Indien de functie van wedstrijdsecretariaat door een nietbestuurslid wordt uitgevoerd, is de vergoeding daarvoor ook €75 euro per kalenderjaar.
3. Kringafdracht

De kringafdracht bedraagt € 2,50 per startpas tot een maximum van 17 euro bij meerdere individuele
startpassen en € 17 per universele startpas. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
De betalingstermijn is gesteld op zes weken na de datum van de door het kringbestuur verstrekte
rekening.

4. Onvoorzien; statuten kring en KNHS
Er wordt voldaan aan de regels omschreven in het uniforme selectiesysteem dat geldt voor alle
verenigingen, aangesloten bij KNHS regio Noord-Brabant. Indien er iets in dit reglement van kring
Eindhoven de Kempen in strijd is met het uniforme selectiesysteem van KNHS regio Noord-Brabant, is
het uniforme selectiesysteem leidend.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het kringbestuur met inachtneming van dit
reglement, de statuten van de kring en de statuten of reglementen van de KNHS.
In gevallen waarin dit reglement strijdig is met dwingende bepalingen in de statuten van de kring of in de
statuten of reglementen van de KNHS, gaan die bepalingen uit de statuten of reglementen van de KNHS
voor op de bepalingen van dit reglement.

