VOORWAARDEN KNHS KAMPIOENSCHAPPEN TUIGPAARDEN 2018
ALGEMENE KAMPIOENSCHAPSVOORWAARDEN:
Allereerst dient men een keuze te maken tussen:
 Een nationale startpas: paarden met een nationale startpas mogen alleen meedoen aan de
nationale kampioenschappen.
 Een regionale startpas: paarden met een regionale startpas mogen alleen meedoen aan de
regionale kampioenschappen.
Uitzondering op bovenstaande regels zijn de meerspannen: tandem, klavertje drie, randem en
vierspannen.
Vervolgens kan men kiezen tussen:
 Nationaal of Regionaal enkelspan Ereklasse
 Nationaal of Regionaal Enkelspan gereden door Dames
 Nationaal of Regionaal Tweespan (een spanpaard mag maar aan 1 tweespan
kampioenschap deelnemen)
LET OP: Het regionale kampioenschap mag enkel bij één regio verreden worden: Regio
Noord of Regio Midden/West/Zuid.
 Het secretariaat deelt de rijders/rijdsters in op basis van de woonplaats. Wanneer de
rijder/rijdster in een andere regio het kampioenschap wenst te rijden, dan dient dit vóór 1
juni aangegeven te worden.
Belangrijke algemene regels met betrekking tot de kampioenschappen:
 Per lopend seizoen mag maximaal aan 2 kampioenschappen enkelspan deelgenomen
worden (uitgezonderd enkelspan gereden door dames)
 Bij kampioenschappen worden geen combinaties toegelaten die buiten mededinging
willen meerijden.
 Wedstrijden welke zijn afgelast en waarvoor men wel heeft ingeschreven tellen mee.
 Indien een combinatie niet aan de start kan verschijnen en er is een vervangende rijd(st)er
dan besluit het VTN bestuur of dit toegestaan is.
 Het bestuur van de VTN is gemachtigd om, bij te veel of te weinig deelname, de
selectie criteria aan te passen.
De selectie van de beste combinaties voor de KNHS kampioenschappen vind plaats op basis
van onderstaande berekening:
Per deelgenomen wedstrijd ontvangt een combinatie voor de:
1e plaats
10 punten
2e plaats
9 punten
Per kampioenschap wordt er gekeken naar het verplichte
e
3 plaats
8 punten
aantal te rijden wedstrijden. Bij iedere deelnemer worden
e
4 plaats
7 punten
de hoogste resultaten geteld over deze wedstrijden.
5e plaats
6 punten
6e plaats
5 punten
Bij een gelijke stand wordt er gekeken naar de
7e plaats
4 punten
eerstvolgende hoogste klassering.
8e plaats
3 punten
9e plaats
2 punten
10e plaats
1 punt

EENSPANNEN TUIGPAARDEN EREKLASSE: Nationaal
 Gerechtigd tot deelname zijn 9 combinaties uit het lopende seizoen.
Aangevuld met de 3 best gepresteerde paarden uit de hoge limietklasse uit het lopende
seizoen gerekend over de reeds plaatsgevonden wedstrijden. Mocht een van deze drie niet
meedoen, dan zal er niet aangevuld worden.
 De paarden dienen aan minimaal 4 wedstrijden te hebben deelgenomen en te zijn
geplaatst. Paarden die gedurende het seizoen overgaan naar de Ereklasse kunnen worden
aangewezen.
 De punten moeten zijn behaald op de Nationale concoursen.
 Aan deze wedstrijd dienen minimaal 5 combinaties deel te nemen.
Het Kampioenschap zal worden verreden tijdens: CH Buitenpost
EENSPANNEN GEREDEN DOOR DAMES: Nationaal
 Gerechtigd tot deelname zijn 10 combinaties uit het lopende seizoen.
 De paarden dienen aan minimaal 2 wedstrijden te hebben deelgenomen en te zijn
geplaatst.
 De punten moeten zijn behaald op de Nationale concoursen.
 Aan deze wedstrijd dienen minimaal 5 combinaties deel te nemen.
Het Kampioenschap zal worden verreden tijdens: CH Houten
TWEESPANNEN EREKLASSE: Nationaal
 Gerechtigd tot deelname zijn de Tweespannen van de ereklasse van het lopende seizoen.
Tevens worden uitgenodigd de 3 best gepresteerde Tweespannen uit de limietklasse van
het lopende seizoen.
 De spannen dienen aan minimaal 2 wedstrijden te hebben deelgenomen en te zijn
geplaatst.
 De punten moeten zijn behaald op de Nationale concoursen.
 Aan deze wedstrijd dienen minimaal 5 spannen deel te nemen.
 Bij blessure van een paard, op de dag zelf, kan in overleg met de afgevaardigde een ander
paard worden ingezet mits deze van eigen stal is. (Verklaring van dierenarts overleggen).
Bij een blessure of het overlijden van een paard, binnen een maand voor het
kampioenschap, mag het paard vervangen worden door een ander paard. Na die maand
mag er alleen een paard uit eigen stal bij gezet worden.
 Spannen welke niet startgerechtigd zijn kunnen deelnemen aan de limietklasse tweespan
welke dan als open klasse wordt verreden. Het paard dat in het kampioenschap tweespan
loopt mag die dag niet in het limietspan meelopen.
Het Kampioenschap zal worden verreden tijdens: CH Rijs
TANDEM TUIGPAARDEN:
 Dit betreft een Open kampioenschap met een open inschrijving.
Het Kampioenschap zal worden verreden tijdens: CH Opmeer
DEKHENGSTEN :
 Gerechtigd tot deelname zijn geregistreerde stamboekhengsten, in Nederland geboren, die
ingeschreven staan in het stamboek van het KWPN
 Voor dit Kampioenschap geldt een open inschrijving
Het Kampioenschap zal worden verreden tijdens: CH Norg

