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Onderwerp: Zomerselecties 2018
SELECTIE ZOMER 2018
Bij alle selectiewedstrijden is het uniform selectiesysteem van Regio Noord-Brabant en het
selectiereglement van Kring HvB van toepassing.
De selectiewedstrijden zomer 2018 zijn:
Voor pony’s:
• 5 mei
• 12-13 mei
• 26 mei
• 2-3 juni
• 9 juni
• 24 juni
• 1 juli

Drunen
Boxtel
Ammerzoden
Moergestel
Rosmalen
Boxtel
St.M.Gestel

dressuur/afdelingsdressuur
dressuur
dressuur/springen/afdelingsdressuur
springen
dressuur/springen/afdelingsdressuur
springen
dressuur/springen/afdelingsdressuur

*Alle selectiewedstrijden dressuur worden beoordeeld door twee jury leden (eerste proef)
waarvan de C-jury van buiten de kring moet komen.
*Alle selectiewedstrijden springen worden in de klasse B beoordeeld door een jury van
buiten de kring d.m.v. puntenbordjes opsteken in het parcours, zowel het basisparcours als
ook de barrage, de overige juryleden zitten op het springsecretariaat.
*Voor afvaardiging naar de regiokampioenschappen en het kringkampioenschap zijn er voor
Springen 5 wedstrijden waarvan de beste 3 tellen.
Dressuur 5 wedstrijden waarvan de beste 3 tellen.
Afdelingsdressuur 4 wedstrijden waarvan de beste 2 tellen.
Mocht er een wedstrijd uitvallen dan blijven er 3 tellen, mochten er twee
wedstrijden uitvallen dan tellen er 2.
Voor paarden:
• 28-29 april
• 6 mei
• 27 mei
• 2-3 juni
• 10 juni
• 23 juni
• 30 juni

Boxtel
Drunen
Ammerzoden
Moergestel
Rosmalen
Boxtel
St.M.Gestel

dressuur
dressuur/afdelingsdressuur
dressuur/springen/afdelingsdressuur
springen
dressuur/springen/afdelingsdressuur
springen
dressuur/springen/afdelingsdressuur

*Alle selectiewedstrijden dressuur worden beoordeeld door twee jury leden (eerste proef)
waarvan de C-jury van buiten de kring moet komen.

*Alle selectiewedstrijden springen worden in de klasse B beoordeeld door een jury van
buiten de kring d.m.v. puntenbordjes opsteken in het parcours, zowel het basisparcours als
ook de barrage, de overige juryleden zitten op het springsecretariaat.
*Voor afvaardiging naar de regiokampioenschappen en het kringkampioenschap zijn er voor
Springen 5 wedstrijden waarvan de beste 3 tellen.
Dressuur 5 wedstrijden waarvan de beste 3 tellen.
Afdelingsdressuur 4 wedstrijden waarvan de beste 2 tellen.
Mocht er een wedstrijd uitvallen dan blijven er 3 tellen, mochten er twee
wedstrijden uitvallen dan tellen er 2.
Algemeen
* De organiserende vereniging van een concours hippique dient zelf te zorgen voor een
aparte federatievertegenwoordiger, deze persoon mag die dag niet jureren!
* Bij wedstrijden waar alleen dressuur of alleen springen wordt verreden mag de
federatievertegenwoordiger wel een jurylid zijn.
* Bij de paarden dienen de prijzen te bestaan uit geldprijzen (bij de 2e proef mag daar van
worden afgeweken)
*Combinaties die degraderen/dispensatie hebben van de KNHS en niet afgevaardigd mogen
worden naar de Regiokampioenschappen, komen ook niet in aanmerking voor het
kringkampioenschap.
* Om voor het kringkampioenschap in aanmerking te komen dienen tenminste 2 wedstrijden
volledig uitgereden te zijn en dient de laatste selectiewedstrijd verplicht te worden verreden.
* Om afgevaardigd te worden naar de regio kampioenschappen dient men tenminste 1
wedstrijd volledig uitgereden te hebben.
* Juryleden dressuur en springen minimaal twee weken voor aanvang wedstrijd doorgeven
aan Annet van Boxtel: am.van.boxtel@kpnmail.nl
* Uitslagen van de wedstrijden uiterlijk de maandag na de wedstrijd aanleveren
voor DRESSUUR bij: Anne-Lies Tijdink: atijdink@hotmail.com
voor SPRINGEN bij: John Dielissen:
dielissen.john@hetnet.nl
Bij de uitslagen altijd vermelden; naam ruiter, naam pony/paard, combinatienummer, plaats
van de vereniging waar men lid is. Bij de pony’s ook de categorie en klasse aangeven.
Flex starts en hors concours starts dienen uit de Kring uitslag gehaald te worden.
Het bestuur van Kring Hart van Brabant wenst iedereen een succesvol en sportief
buitenseizoen toe!
Met vriendelijke groet,
Ardy Koelen
Secretaresse

