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Competitiebepalingen  
KNHS – Witte Van Moort Paramentrophy 2018 

 

1.  ALGEMEEN 
 
1. De KNHS- Witte Van Moort Paramentrophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het 

Aangepast Sporten zowel in de breedtesport als in de topsport. De KNHS- Witte Van Moort 
Paramentrophy biedt geclassificeerde menners een aanbod aan wedstrijden van goede kwaliteit 
waarbij de internationale FEI proeven worden uitgeschreven.  

2. De KNHS- Witte Van Moort Paramentrophy bestaat uit 3 wedstrijden en wordt afgesloten met een 
finale. 

3. De KNHS- Witte Van Moort Paramentrophy wordt verreden onder auspiciën van de KNHS. 
4. De wedstrijdkalender van de KNHS- Witte Van Moort Paramentrophy wordt samengesteld door 

de KNHS. Afwijkingen van de competitiebepalingen zijn alleen mogelijk met toestemming van de 
KNHS. Ook in zaken waarin niet wordt voorzien beslist de KNHS. De actuele versie van deze 
competitiebepalingen is gepubliceerd op de website van de KNHS. 

5. De KNHS, de wedstrijdorganisaties, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden 
aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere 
eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schade voortvloeiende uit 
ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook. 

6. In alle gevallen waarin deze competitiebepalingen en het wedstrijdreglement niet voorzien, dan 
wel in gevallen waarin geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of 
wanneer de dichtst bijkomende uitleg van de van toepassing zijnde regel zou resulteren in een 
overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de Bondscoach Paramennen en de 
federatievertegenwoordiger. 

 
2.  DEELNAME AAN DE COMPETITIE 
 
1. Startgerechtigd in de competitie zijn: 

Alle geclassificeerde menners (ingedeeld in één van de grades voor het Aangepast Sporten, 
Mennen) in het bezit van een geldige startpas. 
Minimale voorwaarde is dat de geclassificeerde menner op verantwoord niveau aan de wedstrijd 
kan deelnemen. 

2. De wedstrijden tellen mee voor kadervorming.  
3. HC starts zijn buiten mededinging en komen derhalve niet in aanmerking voor dagprijzen, 

einduitslagen en vergoeding 
4. Deelnemers met een niet Nederlandse nationaliteit en die wel voldoen aan bovenstaande criteria 

zijn gerechtigd om deel te nemen aan competitie wedstrijden maar kunnen zich niet plaatsen voor 
de finale en worden derhalve niet opgenomen in de einduitslag van deze competitie. 

5. Voor de wedstrijden en de finale is de winstpuntenregeling van toepassing, deze worden 
bijgeschreven in de reguliere klasse waarin men geregistreerd staat. 

6. Deelname aan de desbetreffende wedstrijden houdt tevens deelname aan de KNHS- Witte Van 
Moort Paramentrophy in. De deelnemers worden in een aparte rubriek en dus klassement 
opgenomen. Voor deze competitiewedstrijden is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

7. De wedstrijdorganisatie is, met uitzondering van de finale, vrij in het beschikbaar stellen van 
prijzengeld. 

8. Deelnemers aan deze competitie komen bij deelname aan tenminste twee competitie wedstrijden 
én de finale in aanmerking voor een tegemoetkoming in onkosten van max  € 150,- per 
competitiewedstrijd, door het insturen van een schriftelijke met facturen of bonnetjes 
onderbouwde declaratie. Voor de finale is dit niet van toepassing, maar wordt er prijzengeld ter 
beschikking gesteld.  

9. Inschrijven geschiedt conform de reguliere inschrijfprocedure van de KNHS. Op de wedstrijddag 
moet er bij het secretariaat een ingevuld omroepformulier met cv aangeleverd worden waarin de 
belangrijkste wedstrijdresultaten en bijzonderheden van de combinatie zijn opgenomen. Deze 
informatie wordt tijdens de wedstrijd gebruikt door de omroeper, en ingezet ten behoeve van de 
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informatie op de startlijst en beschikbare informatie voor de media. Het omroepformulier is te 
downloaden op www.knhs.nl > Paard&Sport > Mennen > Competities. 

 
3.  WEDSTRIJDEN 
 

1.De opbouw van de competitie ziet er in 2018 als volgt uit:  
 

1. Exloo,   29 maart t/m 1 april 
2. Horst,    11 t/m 13 mei 
3. Hellendoorn  9 t/m 10 juni 

 
  Finale Wierden 3 t/m 5 augustus 
 

 * Alle wedstrijdplaatsen en data zijn onder voorbehoud.  

 
2. Op wedstrijden in het kader van de KNHS- Witte Van Moort Paramentrophy wordt de FEI Para-

Equestrian Driving Test verreden. Deze dressuurproef wordt verreden in een rijbaan met de 
afmeting 40 x 100 meter of in overleg met de bondscoach kan deze ook in een 40 x 80 meter 
baan verreden worden. 
 

3. De competitiewedstrijden en de finale dienen volgens onderstaande normen plaats te vinden: 
1. De verschillende grades worden tijdens de wedstrijden en finale in handicap verreden; Dit wil 

zeggen dat alle grades worden samengevoegd in één klassement.  
2. Tijdens de wedstrijd wordt de startvolgorde van proef A bepaald door middel van loting, door 

de organisatie/rekenkamer. 
3. Tijdens de competitiewedstrijden en de finale dient de proef uit het hoofd gereden te worden 

(tenzij anders vermeld op de classificatiepas).  
4. De proeven in de wedstrijden dienen door minimaal twee juryleden met de bevoegdheid SWM 

klasse Z te worden beoordeeld, de voorkeur gaat echter uit naar drie juryleden. De finale 
worden door drie juryleden beoordeeld. De uit te nodigen juryleden worden door de 
wedstrijdorganisatie vooraf ter goedkeuring aan de KNHS voorgelegd.  

5. Het is niet toegestaan om een wedstrijd van deze competitie te beoordelen wanneer het 
desbetreffende jurylid als deelnemer start in één van de wedstrijden die vallen onder deze 
competitie of wanneer dit jurylid opgenomen is in een kader van het Paramennen. 

 
 
4.  DEELNAME AAN DE FINALE 
 

1. Het is verplicht om twee van de drie selectiewedstrijden te rijden om aan de finale te mogen 
deelnemen.  

2. Na drie wedstrijden worden menners die tenminste twee keer hebben deelgenomen afgevaardigd 
naar de finale. 

3. Uitslag van de competitie is gelijk aan uitslag van de finale. Geselecteerde menners zijn verplicht 
de finale te rijden. 

4. De winnaar van de KNHS- Witte Van Moort Paramentrophy is de menner met het minst aantal 
strafpunten over de drie wedstrijdonderdelen in de finale. Resultaten uit selectiewedstrijden 
komen te vervallen. 

5. Voor de finale is geen inschrijfgeld verschuldigd. 
 

 
 
 
 

http://www.knhs.nl/


 

 

 3 

 
Competitiebepalingen  
KNHS – Witte Van Moort Paramentrophy 2018 

 

5.  PRIJZEN 
 

De volgende prijzenschaal wordt gehanteerd voor de finale van de KNHS- Witte Van Moort 
Paramentrophy: 

 
Finale – 3 prijzen  

1e plaats  € 350,-    
 2e plaats  € 250,- 

     3e plaats  € 150,- 
      
De winnaar van de KNHS- Witte Van Moort Paramentrophy finale ontvangt de KNHS- Witte Van Moort 
Paramentrophy.  
 

 
6. SLOTBEPALINGEN 

 
1. Op de wedstrijden in het kader van de KNHS- Witte Van Moort Paramentrophy zijn de 

Wedstrijdreglementen van de KNHS en het FEI reglement Para-Equestrian Driving van 
toepassing. 

2. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te 
stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen. 

3. In alle gevallen waarin deze competitiebepalingen en de wedstrijdreglementen van de KNHS niet 
voorzien beslist de KNHS voorafgaand aan de wedstrijd of de federatievertegenwoordiger tijdens 
de wedstrijd. Een dergelijke beslissing is niet vatbaar voor beroep. 

 
 
Begeleiding en informatie wedstrijdorganisatoren en deelnemers: 
KNHS, afdeling Topsport / afdeling Sportontwikkeling 
Postbus 3040, 3850 CA  ERMELO 
Telefoon: 0577 - 408 331 
E-mail: topsport@knhs.nl   
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