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Accommodaties  
 
Accommodaties dienen te beschikken over de volgende faciliteiten:  
 
Outdoor:  

- Minimaal twee dressuurbanen 20 x 60 m (uitzondering, alleen met toestemming van de KNHS). 

- Bij voorkeur hoogwaardige kwaliteit zand. 

- Ruime afstand tussen twee ringen (minimaal 1 meter, bij voorkeur 5 meter).  

- Het losrijterrein op zelfde bodem als wedstrijdbaan, 800m2 (minimaal 1 zijde van 35m). 

- 2 Juryhokken per ring bij C en H (of 3e Bij M of E bij Kadervorming) of mogelijkheid tot plaatsen 
van auto’s. (een juryhok bij C en M is ook toegestaan, maar H heeft de voorkeur).  

- Separate ruimte voor de rekenkamer. 

- Compleet ingericht secretariaat. 

- Bekwame medewerkers secretariaat en rekenkamer.  

- Bekwame jurysecretaresses.  

- Een ringmeester voor een vlot verloop van de wedstrijd.  

- Voldoende parkeerruimte voor trailers en vrachtwagens.  
 
Indoor:  

- Rijhal met dressuurbanen 20 x 60 m. 

- Tweede rijhal ten behoeve van losrijden, minimaal 800m2 (minimaal 1 zijde van 35m).  

- Bij voorkeur hoogwaardige kwaliteit zandbanen.  

- 2 Juryhokken per ring bij C en H (of 3e Bij M of E bij Kadervorming) of mogelijkheid tot plaatsen 
van auto’s (een juryhok bij C en M is ook toegestaan, maar H heeft de voorkeur). 

- Separate ruimte voor het secretariaat. 

- Compleet ingerichte rekenkamer met voldoende tafels en stoelen.  

- Bekwame medewerkers secretariaat en rekenkamer. 

- Bekwame jurysecretaresses.  

- Een ringmeester voor een vlot verloop van de wedstrijd.  

- Voldoende parkeerruimte voor trailers en vrachtwagens. 

 
Secretariaat en rekenkamer:  
Op de wedstrijdlocatie dient het secretariaat duidelijk herkenbaar te zijn.  
 
Benodigdheden:  
- Voldoende tafels en stoelen  

- Computer/Laptop met het wedstrijdprogramma Concours 3.5 (meest recente versie).  

- Een printer voor de startlijsten, uitslaglijsten en eventuele reserveprotocollen.  

- Protocollen, Reglementen (Wedstrijdreglement Dressuur en het Algemeen Wedstrijdreglement), 
Prijzen en rozetten, uitslagen mappen of bakjes om rubrieken te ordenen.  

- Startlijsten (om op te hangen), betalingslijsten, uitslaglijsten (om op te hangen en in te vullen).  

- Kwitanties te maken in Concours 3.5.  

- Bereikbaarheid per mail t.b.v. afmeldingen deelnemers en op wedstrijddag ook per telefoon voor 
‘last minute’ afmeldingen.  

- Compleet ingericht secretariaat met rekenkamer. 
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Het aanvragen van een Subtopwedstrijd  

- Een Subtopwedstrijd moet door de organisatie aangevraagd worden via Mijn KNHS. 

- Indoor vóór 1 mei en Outdoor voor 1 december aanvragen via Mijn KNHS.  

- De te verrijden klassen zijn Z2 junioren, Young Riders, ZZZ, LT en ZT .  
 
Het Inschrijven  

- De inschrijvingen worden door de deelnemers gedaan via Mijn KNHS voor de desbetreffende 

wedstrijd. Er zijn instructievideo’s beschikbaar  op YouTube over het inschrijven via Mijn KNHS.  
- De wedstrijdinschrijvingen worden door de Organisatie van de Subtopwedstrijd zelf ontvangen via 

“Mijn KNHS” voor verenigingen.  

 
De Startlijsten  

- De startlijsten worden door de Organisatie in de Subtop lay-out uit Concours 3.5 geplaatst bij de 
betreffende Subtopwedstrijd in de wedstrijdkalender. Mijn KNHS instructievideo's op YouTube  

- Minimaal één week voor de wedstrijddag moet de eerste startlijst geplaatst worden.  

- De laatste en definitieve startlijst maximaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd.  

- Bij wijzigingen door afmeldingen zijn tussentijdse updates gewenst.  

- Na de definitieve startlijst mogen de rubrieken met uitzondering van de eerste rubriek maximaal 
30 minuten vervroegd worden.  

- De lengte van de pauzes conform het wedstrijdreglement (tot 32 starts minimaal 1 x 30 min of 2x 
15 min).  

- De pauzes mogen opgeschoven worden na uitval van deelnemers, zodat de pauzes het aantal te 
jureren combinaties evenredig verdelen (Dit wel goed aangeven bij aanmelden van de ruiter op de 
wedstrijddag).  

- De starttijden van de ZZZ, LT, Junioren en Young Riders moeten op minimaal 8 minuten staan, de 
ZT moet op 9 minuten staan.  

- Vermelding van Hoofdstelnummers en Combinatienummers op de startlijst is verplicht.  

- De volgorde van de rubrieken op de wedstrijddag mogen bepaald worden door de organisatie.  

- Desgewenst, indien het programma het toe laat en duidelijk vermeld staat op de startlijsten, mag 
de organisatie de wedstrijdbaan laten verkennen voorafgaand aan de wedstrijd en in de pauzes 
(mits duidelijk vermeld op de startlijst).  

- Een jurycorps mag maximaal 32 combinaties jureren. Met uitzondering van selectiewedstrijden 
waar een maximum van 40 starts per jurycorps geoorloofd is.  

- De Subtoplay-out moet behouden blijven.  

- De organisatie heeft het recht een logo van sponsoren toe te voegen aan de startlijst.  

- De organisatie moet ruiters die op de reservelijst staan eerst informeren dat ze mogen starten 
alvorens ze aan te vullen op de startlijst.  
 

De Officials  

- De juryleden worden door de organisatie zelf uitgenodigd (dagvergoeding en reiskosten voor de 
organisatie, als richtlijn hiervoor zie wedstrijdtarievenlijst van het betreffende jaar).  

- De organisatie neemt zelf uiterlijk een week voor de wedstrijd contact op met de gereserveerde 
juryleden door ze een startlijst te sturen en te vragen of ze een eigen schrijver meebrengen. 
(adressen zijn te vinden in “Mijn KNHS”   

- De organisatie stuurt een dag voor de wedstrijd nog een keer de meest actuele startlijst naar de 
juryleden (en de federatievertegenwoordiger als er 2 of meer wedstrijdbanen zijn of bij 
kadervorming).  
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De Inspectie van het Wedstrijdterrein  
De organisatie is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de faciliteiten van de accommodatie op de 
wedstrijddag. Daarom is inspectie van de volgende dingen van belang voorafgaand aan de wedstrijd:  

- De losrijbaan (afmeting, veiligheid en bodem kwaliteit)  
- De wedstrijdbaan (omheining, bodem, de letters op juiste volgorde en met juiste afstand geplaatst 

en obstakels verwijderd)  

- Juryvoorzieningen (juryhokjes schoon, op de juiste plaats en bij koude graag verwarmd)  
- Parkeerplaats (voldoende ruimte en veiligheid).  
- Reservelijsten en plaatsen van reserves of bijschrijvingen:  
- Indien de wedstrijd voor de sluitingsdatum vol zit kan er een reservelijst aangemaakt worden.  
- De organisatie bepaald welke reserve ingezet wordt op de definitieve startlijst.  
- Let op! Als de ruiters zich niet digitaal inschrijven, kan de KNHS wettelijk geen hulp bieden 

als de deelnemer uiteindelijk zijn financiële verplichtingen niet na komt.  

- Een ruiter die geplaatst is op de reservelijst van het online-inschrijfsysteem is hiervan op de 
hoogte via een digitale bevestiging vanuit het online-inschrijfsysteem.  

- Als een reserve ingezet kan worden na de sluitingsdatum, dient deze hiervan eerst telefonisch of 
schriftelijk van op de hoogte gebracht te worden. De organisatie mag de combinatie niet op de 
startlijst plaatsen voordat een positieve bevestiging is ontvangen.  
 

De rekenkamer  

- Tijdens de wedstrijd worden de uitslagen verwerkt door de rekenkamer.  
- Deze dient afgezonderd te zijn van de rest zodat de punten zonder tussenkomst van andere 

invloeden geteld en/of ingevoerd kunnen worden.  
- Uitslagen dienen correct verwerkt te worden in het wedstrijdprogramma Concours 3.5 (de meest 

recente versie gebruiken).  
- Bij Subtop moeten per combinatie alle door de jury gegeven cijfers ingevoerd worden.  

- Op de wedstrijddag dienen de behaalde resultaten om de 4 à 5 combinaties bekend gemaakt te 
worden op een uitslaglijst in de Subtoplay-out van Concours 3.5. Dit door een actuele stand te 
printen of handmatig aan te vullen op een voor de deelnemers duidelijk zichtbare Uitslagenlijst.  

- Per combinatie wordt het resultaat van de afzonderlijke juryleden in punten weergegeven, een 
totaalresultaat in punten en in percentage.  

- HC starts worden niet bekend gemaakt in de uitslagenlijst. De uitslag wordt alléén op het protocol 
van de deelnemer vermeld. In de uitslag kan bij de punten 0 ingevoerd. 

- Er wordt niet gewerkt met ex-aequo plaatsing. Het Concours 3.5 programma berekent de 
uiteindelijke plaatsing automatisch als dit correct is ingesteld bij de verschillende rubrieken.  

- Na afloop van een rubriek dient de einduitslag zo spoedig mogelijk, maximaal binnen 30 minuten 
na de laatste starter, bekend gemaakt te worden.  

- Zodra de einduitslag bekend is, volgt de prijsuitreiking.  

- Na de prijsuitreiking worden de protocollen pas vrijgegeven. (uitzondering in overleg met de 
hoofdjury of federatievertegenwoordiger) de juryleden blijven namelijk verantwoordelijk voor de 
uitslag.  

- Het is geoorloofd om de protocollen tussentijds in te laten zien door ruiters die al gereden hebben. 
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De prijsuitreiking  

- Prijzen moeten overeenkomen met het vraagprogramma.  

- Bij een rubriek met minder dan 8 starts mag een rubriek in handicap verreden worden met een 
rubriek van een aaneengesloten klasse. (mits door dezelfde jury, op dezelfde plaats beoordeeld).  

- Bij een rubriek met minder dan 4 starts hoeft de organisatie geen aparte prijsuitreiking te doen, 
maar mag de prijs bij het uitgeven van de protocollen meegegeven worden.  

- De prijsuitreiking vindt plaats in rijkleding in de foyer of outdoor in de omgeving van het 
secretariaat. Wees hier streng op!  

- Prijswinnaars dienen persoonlijk aanwezig te zijn. Uitzonderingen met toestemming van de 
hoofdjury of federatievertegenwoordiger.  

- Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de wedstrijd gevende organisatie.  

- De voorzitter van de jury is indien mogelijk aanwezig bij de prijsuitreiking.  

- Tijdens prijsuitreiking ontvangt de deelnemer een rozet, de prijs en het protocol. Tenzij anders 
vermeld in het Vraagprogramma.  

- Er wordt niet gewerkt met ex-aequo plaatsing! Dus stel dat als organisatie juist in in Concours 3.5.  
 
Uitslag verwerking  

- De wedstrijdsecretaris is er voor verantwoordelijk om binnen 5 werkdagen na afloop van de 
wedstrijd de uitslagen digitaal aan te leveren.  

- Vermelding van het Combinatienummer op de uitslaglijsten is verplicht.  
- De uitslagen dienen aan het eind van de wedstrijddag geplaatst te worden bij de betreffende 

wedstrijd in de Wedstrijdkalender van Mijn KNHS. Zodat de pers tijdig de uitslagen kunnen 
verslaan.  

-    De geprinte en door de jury ondertekende uitslagen dienen binnen 2 werkdagen na afloop van 
de wedstrijd opgestuurd te worden naar de KNHS, t.a.v.  

 
  KNHS  
  Afdeling Wedstrijdregistratie  
  Postbus 3040  
  3850 CA Ermelo.  
 

De ondertekende uitslagenlijsten mogen ook digitaal aangeleverd worden door deze na ondertekening 
in te scannen en vervolgens naar uitslagen@knhs.nl te versturen.  

 
Het innen van Startgelden  

- Het startgeld dient betaald te worden conform de voorwaarden van het vraagprogramma..  
- Voor het bijschrijven van combinaties na sluitingsdatum mag door de wedstrijdgevende 

organisatie een opslag op het inschrijfgeld gerekend worden van € 5,00 per combinatie conform de 
wedstrijdtarievenlijst (dit staat ook vermeld in het Vraagprogramma).  

- Bij te laat betalen (betaling na de wedstrijddag) mag door de wedstrijdgevende organisatie een 
opslag op het inschrijfgeld worden gerekend van € 5,00 per combinatie conform de 
wedstrijdtarievenlijst ( dit staat ook vermeld in het Vraagprogramma). (Indien een ruiter zich bij de 
organisatie afmeld is het wel zo netjes om te vermelden dat als zij vóór of op de wedstrijddag het 
inschrijfgeld betalen, zij de extra €5,- niet verschuldigd zijn.)  

- Ruiters die op de reservelijst staan, zijn hun inschrijfgeld niet verschuldigd aan de organisatie, 
tenzij ze door de wedstrijdgevende organisatie, na overleg met de reserve, op de startlijst geplaatst 
zijn.  
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- Wanneer het een wedstrijdorganisatie niet lukt om bij een deelnemer het inschrijfgeld te innen, kan 
de KNHS hierbij ondersteuning bieden. Voor deze ondersteuning heeft de KNHS 
(handhaving@knhs.nl) het volgende nodig:  

1. Een aanvraag ter ondersteuning met vermelding van de organisatie, Wedstrijdplaats en 
wedstrijddatum, de naam van de ruiter en het betreffende paard en het combinatienummer  

2. Een aanmelding in “mijn KNHS”. Digitaal te zien door afdeling Handhaving.  

3. Een kopie van facturen aan de inschrijver. Totaal 3 stuks, te weten: de verstuurde factuur, een 
herinnering en een ingebrekestelling.  

 
De wedstrijdgevende organisatie ontvangt daarna een afschrift van de correspondentie die volgt 
tussen KNHS en de ingeschrevene. In deze correspondentie wordt door de KNHS aan desbetreffende 
deelnemer een laatste betalingstermijn gegeven. Wanneer na het verstrijken van deze termijn niet aan 
de betalingsverplichting is voldaan, worden de diensten van de KNHS opgeschort aan desbetreffende 
deelnemer en kan de KNHS hiervoor een administratieve heffing opleggen.  
Tot het moment dat door de wedstrijdgevende organisatie aan de KNHS is gemeld dat aan de 
betalingsverplichting is voldaan, kan het lid geen gebruik maken van de diensten van de KNHS.  
 

  
Calamiteiten  
Bij slechte weersomstandigheden beslist de hoofdjury of federatievertegenwoordiger of het 
verantwoord is om de wedstrijd te laten doorgaan. De hoofdjury of de federatievertegenwoordiger kan 
ook beslissen om een deel van de wedstrijd af te gelasten.  
In geval van afgelasten van selectiewedstrijden door weersomstandigheden zal de KNHS waar 
mogelijk een herkansing laten organiseren of besluiten minder wedstrijden mee te laten tellen.  
In geval van een uitbraak van een besmettelijke ziekte kan informatie ingewonnen worden bij de 
Sectorraad Paard via www.sectorraadpaard.nl .  
De KNHS volgt dan het calamiteitenplan van de Sectorraad Paard.  
U kunt in serieuze noodgevallen bellen met 0900-112KNHS  (0900-1125647) Dit nummer is voor het 

melden van noodgevallen tijdens KNHS-wedstrijden en evenementen zoals een ernstig ongeval van 

een deelnemer of het overlijden van een paard, een geweldsituatie, seksuele intimidatie en misbruik of 

de uitbraak van een besmettelijke paardenziekte zoals Rhino. 

 


