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Competitiebepalingen:    

KNHS-voltige Cup 2018 

 
1.  ALGEMEEN 

1. De KNHS-Voltige Cup heeft als belangrijkste doel promotie en stimulering van het team- en 
verenigingssporten in de discipline voltige. 

2. De KNHS-Voltige Cup wordt verreden onder auspiciën van de KNHS. 
3. Het Wedstrijdreglement Voltige is van toepassing op deze competitie. 
4. In alle gevallen waarin deze competitiebepalingen en het Wedstrijdreglement Voltige niet 

voorzien, dan wel in gevallen waarin geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een 
bepaling, beslist de KNHS.  
 

2.  DEELNAME AAN DE COMPETITIE 
1. Voltigeteams komen in aanmerking indien gestart wordt op KNHS-wedstrijden in één van de 

volgende klassen; 
- Teams klasse BB; alleen teams bestaande uit minimaal drie voltigeurs. 
- Teams klasse B; alleen teams bestaande uit minimaal drie voltigeurs.  
- Teams klasse L  
- Teams klasse M  
- Teams klasse Z 
- Teams klasse ZZ  
- Junioren Teams  

       
3.  STARTPLAATSEN 

1. Van alle door de KNHS goedgekeurde voltigewedstrijden in Nederland die gehouden worden van 
1 januari tot 1 december 2018 (m.u.v. de hippiade en het NK voltige) tellen automatisch alle 
teamrubrieken mee voor deze competitie.  

2. Teams dienen minimaal op twee wedstrijden gestart te zijn in de periode van 1 januari t/m 1 
december 2018. 

3. Alleen de resultaten behaald in de kür tellen mee. Het team met de hoogste gemiddelde score 
binnen een klasse krijgt een startplaats voor de finale.  
 

4. FINALE 
 
De finale vindt plaats op  woensdag 2 januari 2019 tijdens IICH Groningen.  
 

1. In de finale start per klasse één team, het team met de gemiddelde hoogste score krijgt een 
startplaats. In geval er meerdere teams zijn met een gelijk punten aantal dan is het cijfer voor de 
verplichte oefeningen van de laatst gestarte wedstrijd doorslaggevend. Het team met het hoogste 
cijfer voor de verplichte oefeningen krijgt de finale startplek. 

2. Tijdens de finale worden de verschillende klassen in handicap verreden in één rubriek.  
3. De startvolgorde wordt bepaald door de KNHS. 
4. Tijdens de finale toont elk team alleen de kür.  
5. Het team met het hoogste eindscore is winnaar van de KNHS-Voltige Cup. 

In geval van een gelijke eindscore (ex aequo) in de finale is de hoogte van het onderdeel 
techniek (klasse BB en B criteria 5) doorslaggevend voor plaatsing.  

6. De finale wordt beoordeeld door twee juryleden die bevoegd zijn alle klassen te beoordelen.  
De uit te nodigen juryleden worden door de wedstrijdorganisatie vooraf ter goedkeuring aan de 
KNHS voorgelegd. Het is niet toegestaan om de finale van deze competitie te beoordelen 
wanneer het desbetreffende jurylid als deelnemer en/of longeur start in één van de wedstrijden 
die vallen onder deze competitie. 

7. Wanneer een klasse geen afvaardiging heeft naar de finale dan vervalt deze startplek. 
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6.  PRIJZEN 
De volgende prijzenschaal zal worden gehanteerd voor de KNHS-Voltige Cup: 
 
Finale prijzen:  

 
1e plaats  € 250,-      
2e plaats  € 200,-         
3e plaats  € 150,-      
4e plaats  € 125,-     
5e plaats  €   75,- 
6e plaats  €   50,- 
7e plaats  €   50,-  
 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden na afloop van de finale.    
 
 
Begeleiding en informatie wedstrijdorganisatoren en deelnemers: 
KNHS, afdeling Eventmanagement   
Postbus 3040, 3850 CA  ERMELO 
Telefoon: 0577-408 314  
E-mail:  eventmanagement@knhs.nl  

mailto:eventmanagement@knhs.nl

