
Reglement clubkampioenschappen 2017 PSV Trynwâlden                             

Algemeen 

Inschrijving 

Om mee te kunnen doen met de clubkampioenschappen dien je je op te geven door een mail te sturen naar het wedstrijdsecretariaat of via de 

inschrijfformulieren op het prikbord. Het verschuldigde inschrijfgeld wordt contant op de wedstrijddag betaal op het secretariaat. Opgeven en afmelden kan 

tot zondag 10 december, na deze datum blijft bij afmelding het startgeld verschuldigd.  

Voor de clubkampioenschappen geldt de regel dat alleen, en alle leden van PSV Trynwâlden mee kunnen doen aan deze wedstrijd met uitzondering van 

administratieve leden.  

Startgeld  

 

Leeftijdgrens ruiters 

Voor alle ponyruiters geldt dat wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben , zij niet meer bij de startindeling van de pony- ruiters ingedeeld worden. 

Zij starten automatisch in de paardengroep ongeacht de categorie van de pony (Richtlijn KNHS ponyruiters tot 18 jaar) 

Wedstrijd ruiter/niet wedstrijd ruiter 

Als je ooit een startpas hebt gehad , ongeacht met welk paard/pony dien je je op te geven als wedstrijd ruiter. Heb je nog nooit een officiële wedstrijd 

gereden en dus ook nooit een startpas gehad dan val je onder de categorie niet wedstrijd ruiter.  

De te rijden klassen 

Dressuur 

Klasse B t/m Z2 

Mennen 

Klasse B t/m Z 

Springen 

Klasse BB t/m ZZ  

Dressuur 
De te rijden proeven 

  B L1 L2 M1 M2 Z1 Z2  

paarden 

Z2 pony’s  

(FEI) 

ZZ-Licht  

paarden 

December 5-6 9-10 13-14 17-18 21-22 25-26 29-30 91-92 33-34 

 
Starten in de juiste klasse  
Dressuur 
Voor alle deelnemende combinaties geldt dat zij uitkomen in de voor de “combinatie actuele klassering ”, hierbij mag er wel een klasse hoger gestart 
worden maar geen klasse lager. 
 

Harnachement  

Voor alle deelnemers is het verplicht om zowel op het voorterrein als in de wedstrijdring te rijden met een goedgekeurde veiligheidscap en rijlaarzen of 

rijschoenen met aansluitende chaps. Het is niet verplicht om in een volledig wedstrijdtenue te starten. 

Hulpteugels 

Het is niet toegestaan om de wedstrijd te rijden met hulpteugels, losrijden met een glijdende martingaal of een Thiedemannteugel is wel toegestaan.  

Prijzen  

Tijdens deze wedstrijd wordt er gestreden voor het clubkampioenschap. De kampioenen zijn als volgt verdeeld  

Dressuur  Clubkampioen  Clubkampioen  
Pony Wedstrijd ruiter Niet wedstrijd ruiter  

Paard Wedstrijdruiter Niet wedstrijd ruiter 

De prijzen worden berekend middels percentages  

 



Mennen 
De te rijden proeven 

 B L M Z ZZ 

Enkelspan  54-55 56-57 58-59 62-63 66-67 

Dubbelspan 54-55 56-57 60-61 64-65 68-69 
 
Starten in de juiste klasse  
Voor alle deelnemende combinaties geldt dat zij uitkomen in de voor de “combinatie actuele klassering ”, hierbij mag er wel een klasse hoger gestart 
worden maar geen klasse lager. 
 
Harnachement 
Voor menners is het nog niet verplicht om te starten met een veiligheidshelm, maar voor de eigen veiligheid wordt dit wel dringend geadviseerd!  

Prijzen  
Mennen Clubkampioen Clubkampioen 

Pony/ Paard  Wedstrijd ruiter Niet wedstrijd ruiter 

De prijzen worden berekend middels percentages  

 

Springen 
De te rijden parcoursen  
Pony’s 
Klasse BB 

• A-pony’s: 40cm 
• B-pony’s: 50cm 
• C-pony’s: 60cm 

• D-pony’s: 70cm 
• E-pony’s: 80cm 

 

 
 
Paarden 

 
Starten in de juiste klasse  
Flexibel springen is mogelijk.  
 
Harnachement 

Voor alle deelnemers is het verplicht om zowel op het voorterrein als in de wedstrijdring te rijden met een goedgekeurde veiligheidscap en rijlaarzen of 

rijschoenen met aansluitende chaps. Het is niet verplicht om in een volledig wedstrijdtenue te starten. 

Hulpteugels 

Het is toegestaan om te starten met hulpteugels die voldoen aan de KNHS gestelde eisen.  

 

Prijzen 

Springen   
Pony Wedstrijd ruiter Niet wedstrijd ruiter 

Paard Wedstrijd ruiter Niet wedstrijd ruiter  

 



Parcours 

Het parcours wordt op de wedstrijddag pas bekend gemaakt. Het is niet toegestaan om het parcours te verkennen of te springen op andere momenten als 

aangegeven. Bij de ingang van de wedstrijdring zal een tekening van de te springen hindernissen worden opgehangen. 

Parcours verkennen 

Het parcours kan op de wedstrijddag, 15 minuten voor aanvang verkend worden.  

Beoordeling springparcours 

Alle springparcoursen, ongeacht de klasse zal worden beoordeeld op stijlpunten en niet op tijd. Bij een eventuele barrage zal er wel gereden worden op tijd.  

Regels 

Gedurende het springparcours zullen de regels volgens het KNHS worden gevolgd.  

Uitsluiting van deelname 

Een combinatie zal worden uitgesloten na: 

- Val van het paard 

- Val met het paard 

- Klasse BB t/m L – na 3 ongehoorzaamheden 

- Vanaf klasse L- na 2 ongehoorzaamheden 

- Na 3 keer gebruik te maken van zweephulpen  

 

Voor iedere deelnemende combinatie geldt: 

Het wedstrijd reglement van de KNHS zal ten alle tijden gevolgd worden. 

Instructies van de wedstrijd organisatie, juryleden en ringmeesters zal ten alle tijden opgevolgd moeten worden.   


