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Competitiereglement
Doelstelling
Doelstelling is het organiseren van een competitie voor Young Riders. Door middel van deze
competitie wordt het creëren van vernieuwing in de tuigpaardensport beoogd, ten behoeve van
publiek, rijders en wedstrijdorganisatoren. Tevens wordt met deze rijders als doelgroep getracht de
continuïteit van de tuigpaardensport op langere termijn te bevorderen. Zij moeten daarom gezien
worden als een waardevolle toevoeging aan concoursrubrieken.

Reglement & beoordeling
Algemeen
1. De deelnemers dienen lid te zijn van de VTN en van het JongKWPN en worden als ‘Young Rider’
aangemerkt vanaf 1 januari in het jaar waarin zij de 16-jarige leeftijd zullen bereiken tot en met 31
december van het jaar waarin zij de 26 jarige leeftijd hebben bereikt.
2. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig rijvaardigheidsbewijs van de KNHS en
te kunnen aantonen dat zij over een geldige WA- verzekering beschikken; zij mogen ten hoogste
vijf maal aan de competitie voor ‘Young Riders’ deelnemen.
3. Tijdens dezelfde wedstrijddag mogen de deelnemers aan de rubriek voor ‘Young Riders’ ook
starten in andere rubrieken voor tuigpaarden, voor zover dat althans met een ander paard gebeurt,
dan het paard waarmee aan de rubriek voor ‘Young Riders’ deelgenomen is, met uitzondering van de
damesklasse.
4. De in art. 3. opgenomen beperking geldt uitsluitend voor wedstrijden, waar een rubriek voor
‘Young Riders’ wordt verreden.
5. De KNHS kan ontheffing van de in art. 3. opgenomen beperking verlenen voor
Kampioenschappen of voor finales van erkende competities.
6. Er zal gereden worden onder het KNHS Algemeen wedstrijdreglement & het KNHS
Disciplinereglement voor de Aangespannen Sport, voorzien van de eventueel vervolgens
gepubliceerde wijzigingen daarop.
7. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van - en in te stemmen
met de KNHS-reglementering en met de bepalingen van dit bijzondere reglement en deze te
zullen respecteren.
8. De beoordeling geschiedt overeenkomstig de inhoud van art. 21 van het KNHSDisciplinereglement Aangespannen Sport. De jury beoordeelt bovendien de wijze van rijden. Bij
een gelijke prestatie van het paard zal de jury ook extra rekening houden met de wijze van rijden
bij het bepalen van de plaatsing.

Vervolgblad 2
9. Het in een rubriek voor ‘Young Riders’ uit te brengen tuigpaard dient bij de KNHS te zijn
geregistreerd en in de actuele KNHS puntenregistratie niet meer dan 250 punten behaald hebben,
met als controle datum 1 april.
10. Het puntenaantal van het paard ten tijde van de eerste deelname aan een rubriek behorende tot
de competitie voor ‘Young Riders’ is maatgevend voor de toepassing van hetgeen in art. 9 is
bepaald. De deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat het paard startgerechtigd is; controle
daarop vindt achteraf plaats.
11. Wordt in de loop van het seizoen het puntenaantal van 250 overschreden, dan mag het
betreffende paard gedurende het lopende seizoen aan de competitie voor ‘Young Riders’ blijven
deelnemen.
12. Een paard waarmee aan een rubriek voor ‘Young Riders’ wordt deelgenomen, mag tijdens
dezelfde wedstrijd tevens deelnemen aan een tweede rubriek voor enkelspannen, mits het
betreffende paard daarin door een andere rijder wordt uitgebracht.
13. De van toepassing zijnde prijzenschaal is tenminste gelijkwaardig aan die voor een
limietklasse rubriek van de categorie waarin wordt gereden. De deelnemers treffen (zonodig)
individueel een regeling met de eigenaar van het door hen gereden paard, m.b.t. de toedeling van
gewonnen prijzen.

Kleding
14. De wedstrijdorganisator benoemt een afzonderlijke jury, die de kleding van de deelnemer en van
diens groom, als ook de algemene indruk en de wijze van rijden beoordeelt. Daarvoor zal er één
afzonderlijke prijs per rubriek beschikbaar worden gesteld.
15. Deelnemers hebben enige vrijheid om – rekening houdend met de hieronder in art. 14
omschreven aanvullende voorwaarden – vernieuwende elementen in de reglementair
voorgeschreven kleding door te voeren.
16. Voorwaarden kleding: ‘tenue de ville’ is het uitgangspunt en daarop mag door de rijder binnen
redelijke grenzen naar eigen inzicht worden gevarieerd, voor zover het geheel onderscheidend maar
stijlvol is. Het dragen van een bolhoed wordt niet aanbevolen. Het hoofd van de rijder dient bedekt te
zijn door een – v.w.b. de kleur en type – bij het gekozen tenue passend hoofddeksel. Bovendien
dienen er bijpassende handschoenen te worden gedragen. De kleding van de groom dient – bij
voorkeur – te worden aangepast aan het type kleding gedragen door de betreffende deelnemer.

Opzet
17. De competitierubrieken zullen bij voorkeur worden verreden tijdens wedstrijden waar zowel
deelnemers afkomstig uit de regio als nationaal aanwezig zijn. De competitie is open voor deelnemers
afkomstig uit alle regio's.
18. Een ‘Young Rider’ mag met verschillende paarden aan de competitie deelnemen. De punten
worden geregistreerd op naam van de rijder.
19. Aan de finale mag uitsluitend worden deelgenomen met een paard waarmee de betreffende
‘Young Rider’ gedurende het lopende seizoen aan tenminste één van de competitiewedstrijden heeft
deelgenomen en is geplaatst. In totaal zullen er 6 wedstrijden verreden worden (de finale
uitgezonderd). Om geplaatst te worden in de finale dient een Young Rider aan tenminste 4
wedstrijden deelgenomen te hebben en te zijn geplaatst.
20. De wedstrijden voor Young Riders worden voor aanvang van het concoursseizoen bekend
gemaakt op de concourskalender van de VTN.
21. Op donderdag 26 juli 2018 zal het Nederlands kampioenschap Young Riders worden verreden in
Terschuur. Deelnemers zijn startgerechtigd met paarden waarmee zij minimaal één keer in de
competitie YR gestart zijn. Bij onvoldoende deelname mag er vrij ingeschreven worden, mits aan de
andere punten voldaan wordt.

Vervolgblad 3
22. Deelnemers aan de competitie YR zijn niet startgerechtigd met een KWPN goedgekeurde
dekhengst.

