
 
 
  

Reglement Selectiewedstrijden 
Kring Hart van Brabant 

 
 
 
 
Inleiding 
Om de sport zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen zijn spelregels opgesteld.  
De KNHS kent hierbij verschillende reglementen, de belangrijkste voor de breedte sport die we 
binnen de “Kring Hart van Brabant” bedrijven zijn; 
Het Algemeen Wedstrijdreglement en de Disciplinereglementen Dressuur en Springen. 
 
Buiten deze reglementen die rechtstreeks gericht zijn op de sport zijn er nog andere reglementen, 
protocollen, documenten en richtlijnen waar we ook mee te maken hebben. 
Onder andere zijn dat: het kampioensreglement en het vraagprogramma. 
In genoemde publicaties staat soms exact waar een organisatie en een deelnemer aan een wedstrijd 
zich aan moeten houden of aan moet voldoen, maar bij sommige regelgeving zijn dit slechts 
richtlijnen. 
 
Het Reglement selectiewedstrijden Kring “Hart van Brabant” is een leidraad van procedures en 
regelgeving voor het vaststellen en organiseren van selectiewedstrijden die meetellen voor het 
kringkampioenschap en afvaardiging naar de Regiokampioenschappen. 
Er wordt  verwacht dat binnen de kring “Hart van Brabant” alle organiserende verenigingen en alle 
deelnemers aan de selectiewedstrijden zich hier aan zullen houden. 
 
Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld in de geest 
van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan!  
Het Kringbestuur  kan in bepaalde gevallen afwijken van de bepalingen in dit reglement. 
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Artikel 1  Procedure aanvragen voor het organiseren van wedstrijden en het aanwijzen van 
de wedstrijden voor selectie 

a) Procedure aanvragen van wedstrijden 
1) Op een nader te bepalen datum in het voor- en najaar  dient het wedstrijd aanvraagformulier 

ingediend te worden bij het kringsecretariaat. Vervolgens wordt de betreffende kalender 
gemaakt en ter controle aan de verenigingen aangeboden. Deze wordt vervolgens ter 
goedkeuring aangeboden aan het Regiobestuur. Na goedkeuring van de kalender door het 
Regiobestuur volgt de goedkeuring door de KNHS. 

b) Aanwijzen van wedstrijden voor selectie 
1) Het kringbestuur  kiest uit de aangeboden wedstrijden meerdere wedstrijden die voor 

selectie voor het kringkampioenschap en afvaardiging naar de regiokampioenschappen gaan 
meetellen.  

2) Er kan ontheffing door de regio worden gevraagd bij de KNHS om de 1e selectie wedstrijd 
vroeger te houden. 

3) Er mogen maximaal 6 selectiewedstrijden verreden worden waarvan er dan maximaal 4 
mogen meetellen voor selectie.  

4) Het kringbestuur behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten een wedstrijd niet langer 
als selectie aan te merken. 

c) Aanvullende bepalingen op vraagprogramma selectiewedstrijden 
1) Voor dressuur dient de ex -aequo regeling op het vraagprogramma vermeld te worden. 
2) Voor springen dient op het vraagprogramma te worden vermeld dat er aansluitend barrage 

wordt verreden. 

d) Bixie-wedstrijden  
Verenigingen die concoursen organiseren worden geacht ook een Bixie rubriek uit te 
schrijven. 
 

Artikel 2 Selectiebepalingen Dressuur paarden en pony’s algemeen 
  

a) Inschrijving 
1) Zie uniform selectie systeem  Regio Brabant. 
2) HC starts dienen zich conform de bij de KNHS geldende inschrijfprocedure aan te melden en 

kunnen alleen geaccepteerd worden als het aantal deelnemers in een rubriek hierdoor niet 
te groot wordt. 

b) Startlijsten 
1) Er dient getracht te worden per klasse één rubriek te laten verrijden voor dezelfde jury. 

Mocht een klasse groter zijn dan 30 starts dient men deze te splitsen in 2 gelijken groepen 
(waarbij de verdeling van selectieruiters en niet-selectieruiters evenredig is) dit altijd in 
overleg met het kringbestuur. 

2) Er dient voorkomen te worden dat dezelfde combinatie meer dan één maal als eerste moet    
starten. Wedstrijdsecretaris van de organiserende vereniging dient de vorige startlijsten in 
zijn bezit te hebben. Iedere volgende selectiewedstrijd dient men te zorgen voor een andere 
startvolgorde. 

3) Er dient op tijd gereden te worden. Kringafspraak is per combinatie de starttijd te vermelden.  
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4) Wijzigingen van starttijden kunnen tot maximaal 24 uur voor aanvang van de rubriek 
doorgevoerd worden. Vanaf dat moment wordt de aanvang van de starttijd van de 
deelnemers volgens programma aangehouden ongeacht uitvallers tussendoor.  
Alle deelnemers en officials dienen hiervan tijdig op de hoogte te zijn gebracht.  

5) Als men de mogelijkheid biedt tot het rijden van 2 proeven, dient de eerste proef voor 
selectie te gelden. Het is nooit mogelijk dat een deelnemer alleen de 2e proef rijdt voor 
selectie. 

6) Bij het verrijden van een 2e proef in een en dezelfde ring moet eerst de selectieproef volledig 
worden verreden voordat de tweede proef van start mag gaan. Men mag dus geen ruiters 
van de eerste en tweede proef door elkaar laten starten. 

c) Jury 
1) Zie brief zomer- of winterselectie Kring Hart van Brabant. 

 

d) Uitslag indoor/outdoor 
Zie uniform selectie systeem Regio Brabant. 

 
 
 
Artikel 3  Categorie en klasse indeling 

Zie uniform selectie systeem Regio Brabant. 
 
 
 

Artikel 4  Selectiebepalingen Springen paarden en pony’s algemeen 

a) Inschrijving    
1) Zie uniform selectiesysteem Regio Brabant. 
2) HC starts dienen zich conform de bij de KNHS geldende inschrijfprocedure aan te melden en 

kunnen alleen geaccepteerd worden als het aantal deelnemers in een rubriek hierdoor niet 
te groot wordt. 

b) Startlijsten 
1) Aan alle rubrieken moet  een aanvangstijd gegeven worden. 
2) Wijzigingen van aanvangstijden van een rubriek en startvolgorde kunnen tot maximaal 24 

uur voor aanvang van de rubriek doorgevoerd worden. Vanaf dat moment wordt de 
aanvangstijd van een rubriek en startvolgorde volgens programma aangehouden. Uitloop van 
rubrieken in het dagprogramma daargelaten. Alle deelnemers en officials dienen hiervan 
tijdig op de hoogte te zijn gebracht.  

c) Jury 
Zie brief zomer- of winterselectie Kring Hart van Brabant. 

d)  Uitslag indoor/outdoor   
Zie uniform selectiesysteem Regio Brabant. 

Artikel 5 Aanvullende selectiebepalingen Springen pony’s 

a) Categorie en klasse indeling van rubrieken 
Zie uniform selectiesysteem Regio Brabant. 
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