Algemeen reglement VTN 2018

In dit Algemeen Reglement zijn een aantal regels vastgelegd die niet of niet duidelijk genoeg in de
reglementen beschreven zijn, maar wel noodzakelijk zijn voor een goed verloop van wedstrijden en
afspraken die daarbij gelden.

1. De VTN is opgedeeld in Nationale rijders en regionale rijders:
• Nationaal
• Regio Noord
• Regio Midden/West/Zuid
De scheidslijn voor de regio indeling is als volgt:
Noord: Groningen, Friesland en Drenthe
Midden/West/Zuid: Noord-Holland, Overijssel, Flevoland, Utrecht, Zuid Holland, Gelderland,
Zeeland, Noord Brabant en Limburg. Conform de regeling over en weer starten (punt 11)
zullen de secretariaten dit jaar scherp zijn op de volgorde van accepteren van de
inschrijvingen. Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijden binnen de eigen regio dient de
rijder/rijdster woonachtig te zijn in één van deze provincies. Het VTN bestuur stimuleert de
deelname binnen de eigen regio vooral op de data dat er ook andere evenementen
plaatsvinden. De secretariaten voeren hierover regelmatig overleg.
2. Startpassen: een paard met een regionale startpas kan alleen aan regionale kampioenschappen
deelnemen; een paard met een nationale startpas kan alleen aan nationale kampioenschappen
deelnemen. Het NK Tandems en de VTN Kampioenschappen zijn op deze regel de uitzondering;
deze kampioenschappen zijn open voor regionale en nationale paarden mits aan de
kampioenschapsvoorwaarden voldaan wordt.
3. De punten van de Dames worden zowel Regionaal als Nationaal NIET bijgeteld.
4. De rubrieksindeling en winstpunten regeling is onderdeel van dit Algemeen Reglement en wordt
op de VTN website gepubliceerd.
5. De voorwaarden voor alle kampioenschappen worden ieder seizoen opnieuw bekend gemaakt
en gepubliceerd op de website van de VTN.
6. De contributie moet betaald zijn voor 20 april, anders mag er niet worden gestart.
7. Inschrijven kan uitsluitend via Mijn KNHS. Elke rijder dient in te schrijven in de juiste rubriek
conform de behaalde winstpunten ten tijde van de sluitingsdatum van in te schrijven concours.
8. De rijder van een startgerechtigde combinatie voor een kampioenschap mag alleen na
toestemming van het bestuur gewisseld worden.
9. Wanneer op een concours meerdere rubrieken Limietklasse Enkelspan worden verreden mag
een paard maar aan 1 limiet deelnemen.
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10. Wanneer een paard eenmaal aan een ereklasse rubriek deelneemt, dan mag dit paard daarna
niet meer gestart worden in de limietklasse uitgezonderd wanneer dit paard uitgenodigd wordt
voor het kampioenschap Ereklasse enkelspan (Nationaal of Regionaal). Paarden worden
ingedeeld op basis van de winstpunten op de sluitingsdatum van het ingeschreven concours.
11. Over en weer Starten
Regionaal Concours
a) Eerst de paarden uit de eigen regio met een startpas Regionaal
b) Daarna de paarden uit de andere regio’s met een startpas Regionaal
c) Dan paarden met een Startpas Nationaal
Nationaal Concours
a) Eerst de paarden met een Startpas Nationaal
b) Daarna paarden uit de regio waar het Concours plaatsvindt met een startpas Regionaal
c) Dan paarden uit de andere regio’s met een startpas Regionaal
Het secretariaat bepaald samen met de concours-uitschrijvende vereniging het maximaal aantal
deelnemers per rubriek.
Bij twijfel besluit het secretariaat, indien nodig met behulp van het VTN bestuur.
12. Voor de rubriek Jeugd geldt een minimum leeftijd van 10 jaar. Deze rubriek dient te verreden
worden onder begeleiding van iemand met een rijvergunning. De rubriek Aspiranten is open voor
rijders zonder rijvergunning, echter ze dienen begeleidt te worden door een persoon met
rijvergunning.
13. De rubriek Tuigpaarden Onder het Zadel dient verreden te worden met een hoofdstel met
oogkleppen en een Liverpool stang. Bandages en een opzet zijn verboden.
14. Rubrieken voor FOKMERRIES:
De merries moeten voor de fokkerij worden gebruikt en zijn ingeschreven bij het KWPN of het
KWPN-NA. Wanneer een merrie 6 jaar of ouder is moet zij eenmaal een veulen gezoogd hebben
dat in het betreffende stamboek geregistreerd moet zijn.
15. Rubrieken voor DEKHENGSTEN:
Open voor geregistreerde stamboekhengsten, ingeschreven en goedgekeurd bij het KWPN of
gelicensed bij het KWPN-NA.
16. Bij twijfel van welke aard dan ook beslist het bestuur van de VTN. De regio commissies kennen
een gedelegeerde besluitvorming waarbij het VTN bestuur geïnformeerd wordt.
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De methodiek van winstpunten toekenning is als volgt:
Nationaal:
1 Plaatsing 1 t/m 2: 5 winstpunten
2 Plaatsing 3 t/m 4: 3 winstpunten
3 Plaatsing 5 t/m 6: 2 winstpunten
4 Plaatsing 7 t/m 9: 1 winstpunt, paarden die geen geldprijs ontvangen en/of die niet zijn geplaatst,
krijgen ook geen winstpunten.
Regionaal:
1 Plaatsing 1 t/m 2: 3 winstpunten
2 Plaatsing 3 t/m 4: 2 winstpunten
3 Plaatsing 5 t/m 9: 1 winstpunt, paarden die geen geldprijs ontvangen en/of die niet zijn geplaatst,
krijgen ook geen winstpunten.
Klasse indeling enkelspan rubrieken
Nationaal:
Kleine limiet: 0 t/m 100 winstpunten
Grote limiet: 100 t/m 200 winstpunten
Ereklasse: 200 winstpunten en meer
Regionaal:
Kleine Limiet: 0 t/m 49 winstpunten
Tussen limiet: 25 t/m 100 winstpunten
Grote limiet: 50 t/m 149 winstpunten
Ereklasse: vanaf 150 winstpunten
Tussenlimiet is optioneel; het Wedstrijdsecretariaat kan per rubriek aanpassingen doorvoeren als
gevolg van het aantal inschrijvingen
Klasse indeling Tweespan rubrieken
Competitie Limietspannen: gezamenlijk niet meer dan 50 punten
Limiet span: t/m 100 winstpunten / 1 spanpaard met regionale startpas is toegestaan
Ereklasse span: vanaf 100 winstpunten
Opmerking: wanneer een van de twee paarden 100 winstpunten of meer heeft dient het span
ereklasse span te starten.
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