Wedstrijdreglement eventing
(Wijzigingen per 1 april 2019)
Vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen.
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Een eventingwedstrijd bestaat uit drie onderdelen waarbij de deelnemer steeds hetzelfde paard berijdt. De
onderdelen worden altijd in onderstaande volgorde verreden:
a. Een dressuurproef. Alleen in de klasse B kan een organisatie besluiten het onderdeel dressuur niet uit
te schrijven. Deze rubriek is wel voor promotiepunten.
b. Een springproef.
c. De cross.
Voor BB-eventing, Indooreventing en de Eventingderby gelden afwijkende of aanvullende bepalingen
welke in hoofdstuk 6 “ANDERE TYPEN WEDSTRIJDEN” zijn opgenomen.
Een Eventingwedstrijd kan gedurende één of meer dagen worden verreden.
–
Combinaties die in een periode van 12 maanden voorafgaand aan een wedstrijd aan een 3- of 4- 4- of 5-ster
eventingwedstrijd hebben deelgenomen, mogen niet in de klasse Z starten (Hors Concours starten is
toegestaan).

In de klassen L, M en Z paarden en de klassen M en Z pony’s geldt, dat resultaten behaald tijdens nationale
wedstrijden in België en Duitsland voor winst- en verliespuntenregistratie in aanmerking komen. Deelnemers aan
wedstrijden in België en Duitsland dienen te allen tijde te starten in de reeks, die overeenkomt met de klasse
waarin men in Nederland startgerechtigd is volgens onderstaande tabel.

Klasse in Nederland
L paarden
M paarden

LRV KLASSEN
KLASSE B PAARDEN
KLASSE L PAARDEN

Klassen Duitsland
E
A

Z paarden
CIC/CCI** CCI3*

KBRSF REEKSEN
REEKS B-BO PAARDEN
REEKS J, L & LO
PAARDEN
REEKS M PAARDEN
REEKS Z PAARDEN

KLASSE M PAARDEN

L

M pony’s
Z pony’s

REEKS PL PONY’S
REEKS PM PONY’S

REEKS 4 PONY’S
REEKS 5 PONY’S

Voor de Belgische reeks Jonge paarden (5- en 6-jarigen) moet de combinatie minimaal startgerechtigd zijn in
de klasse L eventing. Promotiepunten zullen aan de klasse L of M (hoogste klasse waarin een combinatie is
geregistreerd) worden toegevoegd.

1.
2.

–
Verliespunten in de discipline Eventing worden behaald in het onderdeel cross. Uitsluiting in de cross geeft 2
verliespunten.
Bij de stand van 4 verliespunten volgt degradatie naar een lagere klasse. In de klasse B kunnen geen
verliespunten worden behaald.
Verliespunten worden in mindering gebracht op het aantal winstpunten. Wanneer een combinatie geen
winstpunten meer heeft in een bepaalde klasse of wanneer men nog geen winstpunten heeft behaald,
wordt de stand van de combinatie na aftrek van behaalde verliespunten negatief.
Bij de stand van -4 degradeert de combinatie. Winstpunten uit de actieve klasse(n) worden weggeboekt
en de combinatie degradeert naar de naast lagere klasse(n) met 0 winstpunten. De mogelijkheid tot het
starten in de huidige klasse en 1 klasse lager blijft bestaan. Versnelde promotie blijft voor deze
combinaties van toepassing na het behalen van 2 winstpunten in de klasse waarnaar zij zijn
gedegradeerd. Een combinatie kan schriftelijk vrijwillige degradatie aanvragen nadat deze twee keer
achter elkaar is uitgesloten. Een verzoek tot terugplaatsing dient schriftelijk te worden ingediend bij de
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KNHS. Degradaties en terugplaatsingen gaan na schriftelijke goedkeuring van de KNHS per direct in
tenzij anders aangegeven. In de klasse B kunnen geen verliespunten worden geboekt.
De combinatie krijgt geen verliespunten bij:
a. het vrijwillig verlaten van het cross parcours
b. bij kreupelheid (de kreupelheid moet worden vastgesteld door de wedstrijddierenarts).
c. Uitsluiting door het rijden van een foutief parcours
Een combinatie die volgens het FEI-reglement een “Reverse Qualification” heeft behaald op 1- of 2-ster niveau
zal door de KNHS pas weer ingeschreven worden voor een FEI-wedstrijd indien 2 winstpunten in de klasse M
respectievelijk Z zijn behaald.
–
Promotieregeling pony's:
In alle klassen begint een combinatie met 0 winstpunten. Wanneer 4 winstpunten zijn behaald, is het
toegestaan te promoveren naar de opvolgende klasse. Bij 40 winstpunten is de combinatie verplicht te
promoveren naar de opvolgende klasse.
Bij ponyrubrieken worden in de klassen B en L de categorieën A, B en C samengevoegd. In de klassen B en L
worden ook de categorieën D en E samengevoegd.
Ponycombinaties behorend tot de categorie A of B, kunnen niet promoveren naar de klassen M en Z. In de
klassen M en Z wordt de categorie C toegevoegd aan de categorieën D en E.
Promotieregeling paarden:
Een combinatie begint in alle klassen met 0 winstpunten. Promotie van de klasse B naar de klasse L is
toegestaan bij het behalen van 4 winstpunten en verplicht bij het behalen van 40 winstpunten.
Promotie van de klasse L naar de klasse M en van de klasse M naar de klasse Z is toegestaan na het behalen
van 10 winstpunten en verplicht na het behalen van 40 winstpunten. In de promotieregeling is een CIC/CIC*
gelijkgesteld aan de klasse Z.
Een combinatie die promoveert mag, tot de stand van maximum 4 winstpunten in de hogere klasse is bereikt,
tevens nog blijven starten in de lagere klasse. Zodra een stand van minimaal 4 winstpunten in de hogere
klasse is bereikt, gaat de promotie definitief in en mag niet meer in de lagere klasse worden gestart. Een
kwalificatie volgens de FEI-norm (MER) telt voor 2 winstpunten in de klasse Z.
Deze verplichte promotie geldt ook voor deelnemers met 1 actieve startpas in de discipline eventing.
Indien een combinatie in de hogere klasse een stand van 4 verliespunten behaald, is deze niet meer
startgerechtigd in deze klasse en vervallen alle winstpunten in de naastgelegen lagere klasse.
Deelnemers met maar 1 actieve startpas in de discipline eventing zijn niet verplicht te promoveren naar een
hogere klasse. Wanneer een tweede startpas actief wordt in de discipline eventing geldt deze verplichting per
direct wel.
Op een kampioenschap moet altijd gestart worden in de hoogste klasse waarin een combinatie het lopende
seizoen is uitgekomen. Uitzonderingen worden vermeld in het kampioenschapsreglement.
Internationaal starten:
a. Een combinatie mag internationaal op 1-ster niveau starten zodra deze startgerechtigd is in de klasse Z en
in het springen een stand heeft van minimaal L+5 of minimaal M-springen startgerechtigd is.
b. Ponycombinaties mogen op 2-ster niveau (CCIP2*) starten zodra een stand is bereikt van Z+1 of middels
een MER op een CCIP1*.
c. Ponycombinaties mogen op 1-ster niveau paarden (CIC*/CCI*) starten zodra een MER behaald is op een
CCIP2* of 2 maal een MER op een CCIP1* of zodra een stand is bereikt van Z+4.
d. Voor promotie naar een hoger niveau op FEI-wedstrijden zijn de bepalingen van het FEI-reglement van
toepassing. Daarnaast heeft de KNHS een aantal aanvullende eisen gesteld welke op de website van de
KNHS zijn gepubliceerd.
e. Deelname aan internationale wedstrijden is altijd met toestemming van de KNHS op advies van de
bondcoaches. De KNHS kan op advies van de bondscoaches besluiten een deelnemer niet in te schrijven
voor een FEI-wedstrijd of voor een bepaalde klasse (niveau) op een FEI-wedstrijd.
–
Indien een combinatie bij inschaling volgens de inschalingstabel in bijlage 2 de keuze heeft uit
verschillende klassen dan kan men kiezen uit 2 naastgelegen klassen om in te starten. Een combinatie
heeft de mogelijkheid geregistreerd te staan in twee naast elkaar liggende klassen. Uitzondering hierop
vormen combinaties die uitkomen in de klasse L maar vanwege de persoonlijke stand van de ruiter
geen BB en B meer mogen starten. De winst- en verliespunten die een combinatie behaalt worden in
iedere klasse waarin de combinatie uitkomt bijgehouden.
Promotieregeling pony's:
In alle klassen begint een combinatie met 0 winstpunten. Wanneer 4 winstpunten zijn behaald, is het
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toegestaan te promoveren naar de opvolgende klasse. Bij 40 winstpunten is de combinatie verplicht te
promoveren naar de opvolgende klasse.
Bij ponyrubrieken worden in de klassen B en L de categorieën A, B en C samengevoegd. In de klassen
B en L worden ook de categorieën D en E samengevoegd.
Ponycombinaties behorend tot de categorie A of B, kunnen niet promoveren naar de klassen M en Z. In
de klassen M en Z wordt de categorie C toegevoegd aan de categorieën D en E.
Promotieregeling paarden:
Een combinatie begint in alle klassen met 0 winstpunten. Promotie van de klasse B naar de klasse L is
toegestaan bij het behalen van 4 winstpunten en verplicht bij het behalen van 40 winstpunten.
Promotie van de klasse L naar de klasse M en van de klasse M naar de klasse Z is toegestaan na het
behalen van 10 winstpunten en verplicht na het behalen van 40 winstpunten. In de promotieregeling is
een CCI1* en CCI2* gelijkgesteld aan de klasse Z. Een kwalificatie volgens de FEI-norm (MER) in een
CCI1* telt voor 2 winstpunten in de klasse M. Een kwalificatie volgens de FEI-norm (MER) in een CCI**
telt voor 2 winstpunten in de klasse Z.
Degradatie:
Indien een combinatie in een klasse een stand van 4 verliespunten behaald, is deze niet meer
startgerechtigd in deze klasse en vervallen de eventuele winstpunten in de naastgelegen lagere klasse.
Deelnemers met maar 1 actieve startpas in de discipline eventing zijn niet verplicht te promoveren naar
een hogere klasse. Wanneer een tweede startpas actief wordt in de discipline eventing geldt deze
verplichting per direct wel.
Op een kampioenschap moet altijd gestart worden in de hoogste klasse waarin een combinatie het
lopende seizoen is uitgekomen. Uitzonderingen worden vermeld in het kampioenschapsreglement.
Internationaal starten:
a.
Een combinatie mag internationaal paarden op 1- of 2-ster niveau starten zodra deze
startgerechtigd is in de klasse Z paarden en minimaal aan 1 van de onderstaande 3 voorwaarden
wordt voldaan:
een stand in het springen van minimaal L+5.
Minimaal M-springen startgerechtigd.
volgens de inschalingstabel bij het vormen van een nieuwe combinatie minimaal
startgerechtigd in de klasse Z-eventing.
b. Ponycombinaties mogen op 1-ster niveau (CCIP1*) starten zodra de combinatie Z-eventing
startgerechtigd is.
c.
Ponycombinaties mogen op 2-ster niveau (CCIP2*) of 1-ster niveau paarden (CCI1*) starten zodra
een stand is bereikt van Z+2 of middels een MER op een CCIP1*.
d. Ponycombinaties mogen op 2-ster niveau paarden (CCI2*) starten zodra een MER behaald is op
een CCIP2* of 2 maal een MER op een CCIP1* of zodra een stand is bereikt van Z+4.
e.
Voor promotie naar een hoger niveau op FEI-wedstrijden zijn de bepalingen van het FEI-reglement
van toepassing. Daarnaast heeft de KNHS een aantal aanvullende eisen gesteld welke te vinden
zijn in bijlage 7.
f.
Deelname aan internationale wedstrijden is altijd met toestemming van de KNHS op advies van de
bondcoaches. De KNHS kan op advies van de bondscoaches besluiten een deelnemer niet in te
schrijven voor een FEI-wedstrijd of voor een bepaalde klasse (niveau) op een FEI-wedstrijd.

Een ruiter behorende tot de FEI categorie-indeling A, B of C mag van de klasse M naar de klasse
Z/CCI1*/CIC* CCI2* promoveren bij een stand van M+2. Deze promotie moet vooraf aan de KNHS gemeld
worden.
Een ruiter behorende tot de FEI categorie-indeling D mag van de klasse M naar de klasse Z/CCI**/CIC* CCI2*
promoveren bij een stand van M+6. Deze promotie moet vooraf aan de KNHS gemeld worden.
–
Hindernissen, vlaggen en bakens mogen, op straffe van uitsluiting, niet door de deelnemers worden verplaatst
of gewijzigd.
Wanneer een deelnemer om welke reden dan ook wordt uitgesloten, moet hij het parcours onmiddellijk
verlaten, zonder de wedstrijd te vervolgen.
Het is deelnemers, op straffe van diskwalificatie, verboden te paard het parcours en de hindernissen van de
cross, de gesloten dressuurring of de springring te verkennen.
Bij een val van een ruiter in één van de wedstrijdonderdelen volgt uitsluiting. De ruiter dient na een uitsluiting
ten gevolge van een val op eigen initiatief de wedstrijd onmiddellijk te beëindigen. Indien hij dat niet doet, dient
de combinatie zo snel mogelijk te worden gestopt en moet rapport worden uitgebracht aan de
Federatievertegenwoordiger.
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Een deelnemer, die zich niet tijdig bij de ringmeester van een wedstrijdonderdeel meldt, kan van (verdere)
deelname worden uitgesloten.
Overmatig of buitensporig gebruik van de zweep wordt altijd bestraft met diskwalificatie. Hiervoor
wordt het volgende gehanteerd:
a.
De zweep mag niet worden gebruikt om door de ruiter om af te reageren. Dit gebruik is altijd
buitensporig
b.
De zweep mag niet gebruikt worden na uitsluiting.
c.
De zweep mag niet gebruikt worden na het springen van de laatste hindernis van de cross
country.
d.
Het gebruik van een zweep op een paard zijn hoofd is altijd overmatig gebruik.
e.
Het bovenhands of overhands gebruik van de zweep is niet toegestaan.
f.
als de gevolgen op de huid van het paard zichtbaar zijn, wordt dit beschouwd als overmatig
gebruik van de zweep.
g.
De zweep mag na een incident maximaal drie keer op rij worden gebruikt.
Officials hebben het recht om een ruiter te stoppen en eventueel te diskwalificeren bij:
- gevaarlijk (te hard of te langzaam) of ongecontroleerd rijden.
- bij het rijden van een oververmoeid paard.
- overmatig of buitensporig zweep- of spoorgebruik.

Kleding en harnachement algemeen
a.
In alle wedstrijdonderdelen is het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm, die voldoet aan de
laatst gepubliceerde veiligheidsnorm verplicht. Het dragen van een veiligheidshoofddeksel welke
voldoet aan de voor de paardensport geldende veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die
zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt.
Kleding en harnachement tijdens de dressuur
a.
Voor het onderdeel dressuur geldt voor het gebruik van harnachement en kleding het
Wedstrijdreglement Dressuur en vanaf de klasse Z het FEI-reglement. Een veiligheidshoofddeksel is
echter in alle klassen verplicht.
b.
Een borsttuig is toegestaan.
c.
In de dressuur eventing mag tot en met de klasse M met een zweep worden gereden.
Kleding en harnachement bij het springen
a.
Voor het onderdeel springen, geldt voor het gebruik van het harnachement het Wedstrijdreglement
Springen en vanaf de klasse Z het FEI-reglement. Uitzondering is dat achterbeenbeschermers
cross zijn toegestaan tijdens het springen
b.
Aanvullend is dat de springproef afgelegd mag worden in crosskleding.
Kleding en harnachement tijdens de cross
a.
In het onderdeel cross geldt voor het gebruik van het harnachement het wedstrijdreglement Springen
en vanaf de klasse Z het FEI-reglement. Uitzondering is dat achterbeenbeschermers cross zijn
toegestaan. Het harnachement dient vrij te zijn van loshangende of wapperende delen. Extra aandacht
dient besteed te worden aan het gebruik van bandages; voorkomen moet worden dat deze los raken
tijdens de cross.
b.
Crosskleding dient nauw aan te sluiten en vrij te zijn van loshangende of wapperende delen. Lang haar
moet worden ingevlochten en/of worden opgebonden. Het dragen van grote of uitstekende sieraden is
niet toegestaan.
c.
Het rijden met een helmcamera is toegestaan mits deze bij geringe aanraking losgekoppeld wordt van
de helm. Het rijden met een helmcamera is geheel op eigen verantwoordelijkheid.
d.
Het rijden met een hartslagmeter is toegestaan.
Tijdens de cross is het verplicht:
a.
rijlaarzen of jodhpurlaarsjes en gladleren/gladde kunstleren chaps te dragen;
b.
een bodyprotector te dragen. Het is tevens toegestaan om naast de bodyprotector gebruik te maken
van een opblaasbaar vest dat met een koord verbonden is aan het zadel met als doel bij een val deze
te breken. Zowel bodyprotector als opblaasbaar vest moeten voldoen aan de voor de paardensport
geldende veiligheidsnorm.
c.
het rugnummer zichtbaar te dragen aan zowel de voor als de achterzijde.

Medische hulpverlening
In de discipline eventing zijn medische hulpverleners (EHBO/Rode Kruis) verplicht. Deze moeten
ervaring hebben met de spoedeisende geneeskunde en wervel immobilisatie.
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Er moet een bemande EHBO/Rode Kruispost ingericht zijn welke zo gepositioneerd is dat het gehele
crosstraject eenvoudig te bereiken is.
Naast de reguliere EHBO-materialen moeten de medische hulpverleners tevens beschikken over het
volgende:
brancard (gebruikt om de ring/route vrij te maken bij NIET ernstige blessures)
AED (automatische defibrillator)
bloeddrukmeter
saturatiemeter
Medische hulpverleners dienen bekend te zijn met de plaatselijke omstandigheden en moeten
gedurende de wedstrijd de beschikking hebben over passend vervoer.
Medische hulpverleners moeten gedurende de wedstrijd middels portofoons in contact staan met de
wedstrijdleider/centrale post en dienen een communicatielijn te hebben met ziekenhuis en meldkamer
ambulancezorg (MKA)

1.

Aard van de proef:
De proeven voor de eventingwedstrijden worden door de KNHS vastgesteld en gepubliceerd in het
dressuurproevenboekje. De proeven worden volgens de onderstaande tabel verreden:
maand
Januari / februari
Maart / april
Mei / juni
Juli / augustus
September / oktober
November / december

Klasse B
4
6
4
6
4
6

Klasse L
8
10
8
10
8
10

Klasse M
12
14
12
14
12
14

In de klasse Z-paarden worden de FEI 1-ster 2-ster dressuurproeven verreden. In de klasse Z-pony’s wordt de
CCIP2** proef verreden. In tegenstelling tot het FEI-reglement mogen proeven voor Eventing klasse Z worden
voorgelezen.

1.

Algemeen
Een MIM-clip is een veiligheidssysteem waarbij de hindernis bij harde (horizontale) aanraking wijkt. Een
wedstrijdorganisatie is verplicht om in het kader van veilige crossbouw in de klasse Z paarden en Z-pony’s de
MIM-clip te gebruiken. In overleg met de TA wordt bepaald bij welke hindernis(sen) de MIM-clip wordt gebruikt.

5.

Indien er in de klasse B geen dressuurproef wordt verreden wordt aan alle deelnemers een dressuurscore
toegekend van -50 -30.

Hindernis omver werpen tijdens de sprong
Eerste ongehoorzaamheid
Tweede ongehoorzaamheid
Derde ongehoorzaamheid
Val van ruiter
Val van paard
Overschrijden van de tijd

1.

4 strafpunten
4 strafpunten
8 strafpunten
uitsluiting
uitsluiting
uitsluiting
0,4 1 strafpunt per begonnen seconde

Fouten op een hindernis in de cross worden, ter beoordeling van de hinderniscontroleur, volgens
onderstaande tabel bestraft. Ongehoorzaamheid (weigering, uitbreken, volte):
Alle klassen
- Weigering, uitbreken, volte Een ongehoorzaamheid
20 strafpunten
- 2e weigering ongehoorzaamheid op dezelfde hindernis
40 strafpunten
Klasse t/m L:
- 3e weigering ongehoorzaamheid op dezelfde hindernis
Uitsluiting
- 4 weigeringen ongehoorzaamheden totaal
Uitsluiting
Klasse M en Z: - 3 weigeringen ongehoorzaamheden totaal
Uitsluiting
Een val van het paard of een val van de ruiter betekent in alle gevallen uitsluiting.
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Indien een deelnemer een weigering ongehoorzaamheid heeft op een hindernis bestaande uit verschillende
elementen, mag hij naar keuze de gehele hindernis overspringen of elk element dat hem uitkomt, maar in ieder
geval dat element waarop hij geweigerd een ongehoorzaamheid heeft.

De stijljury:
In de cross wordt de rijstijl in de klasse B beoordeeld door twee stijljuryleden. Deze juryleden dienen op de
KNHS-officiallijst voor stijljuryleden voor te komen. De rijstijl in de cross mag ook worden beoordeeld door een
eventinginstructeur of een eventingruiter met ervaring op minimaal 3-ster 4-ster niveau.

Een wedstrijdorganisatie kan rubrieken uitschrijven onder het reguliere B-niveau. Deze rubrieken worden
uitgeschreven als BB-rubriek. De wedstrijd bestaat uit één of meer onderdelen waar de cross altijd een vast
onderdeel van uitmaakt.
Een BB-rubriek wordt verreden over een eenvoudig parcours. De hindernissen moeten altijd lager staan en het
traject moet altijd korter zijn dan de laagste wedstrijdklassen voor de desbetreffende categorie pony’s of
paarden.
De wedstrijdorganisatie bepaalt de hoogte van het parcours en kan een doelgroep definiëren.
De BB-rubriek is geen promotieklasse, dat wil zeggen dat er geen prestatiepunten worden geregistreerd. Een
ruiter mag ongeacht zijn klassering aan de BB-rubrieken blijven deelnemen. Indien er in de klasse BB een
klassement wordt opgemaakt dient de organisatie in het vraagprogramma te vermelden hoe het klassement
wordt opgemaakt.
BB-rubrieken worden als wedstrijd uitgeschreven en wordt net als de klasse B beoordeeld, inclusief
toekenning van prijzen; ze dienen via een vraagprogramma bij de KNHS te worden aangevraagd.
Een bevoegde TA of cross parcoursbouwer assisteert de organisatie en is verantwoordelijk voor de cross voor
de klasse BB.
Voor BB-rubrieken gelden dezelfde reglementaire bepalingen als voor de reguliere wedstrijdklassen met
uitzondering van de volgende bepalingen:
a. Een startkaart met het desbetreffende paard is niet verplicht.
b. Er bestaat geen verplichting tot het dragen van wedstrijdkleding.
c.
Een winstpunt in de klasse B springen is niet verplicht voor deelname.
Verplicht voor deelname aan de klasse BB zijn de volgende zaken:
a. Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS.
b. Het dragen van een veiligheidshoofddeksel welke voldoet aan de voor de paardensport geldende
veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt.
c. Het is verplicht een veiligheidscap, die voldoet aan de norm NEN-EN 1384, een bodyprotector en
rijlaarzen/combinatie jodhpurschoenen met gladleren/gladde kunstleren chaps te dragen.
d. Het paard waarmee wordt deelgenomen moet geregistreerd (paardenpaspoort) en ingeënt zijn zoals
bepaald in het Algemeen Wedstrijdreglement.

Indooreventngwedstrijden en eventingderby’s worden verreden volgens het geldende wedstrijdreglement
eventing met uitzondering van het onderstaande:
Tempo cross: Paarden
Pony
Klasse B
350-400 m/min.
300-350 m/min.
Klasse L
400-450 m/min.
350-400 m/min.
Klasse M
420-470 m/min.
375-425 m/min.
Klasse Z
440-490 m/min.
400-450 m/min.
In de klasse B vindt beoordeling van de rijstijl plaats volgens bijlage 5.
De wedstrijd bestaat uit één of meer onderdelen waar de cross altijd een vast onderdeel van uitmaakt.
Indien de wedstrijd bestaat uit de onderdelen springen en cross kan het parcours uit 2 fasen bestaan. De
eerste fase bestaat uit een springparcours met ongeveer 8 hindernissen waarbij de fouten volgens tabel A
worden berekend. De tweede fase bestaat uit een cross country met ongeveer 15-20 hindernissen waarbij de
fouten worden berekend volgens het reguliere eventingreglement. De finish van de 1 e fase is de start van de 2e
fase.
De rijstijl dient door één rijstijljurylid eventing beoordeeld te worden. Het eindcijfer wordt x2 van het
strafpuntentotaal aftrokken.
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6.
7.
8.

Het wedstrijdterrein heeft een minimale oppervlakte van 2.000 vierkante meter (indoor) en 3.200 vierkante
meter (outdoor).
Tijdens deze wedstrijden kunnen geen promotiepunten worden behaald.
Op een indooreventing wedstrijd mag een paard maximaal 2 maal starten. Indien 2 maal gestart wordt in
dezelfde rubriek dan moet de 2e start HC zijn.

Tijdens een indooreventingwedstrijd of een Eventingderby vindt de cross-country plaats in een afgesloten
ring van minimaal 2.000 vierkante meter (indoor) en 3.200 vierkante meter (derby). Deze wedstrijden worden
verreden volgens het geldende wedstrijdreglement eventing waarbij de volgende aanvullingen gelden.
1.
De volgende snelheden worden gehanteerd:
Tempo cross:
Paarden
Pony
Klasse BB
300-350 m/min
300 -350 m/min
Klasse B
350-400 m/min.
300-350 m/min.
Klasse L
400-450 m/min.
350-400 m/min.
Klasse M
420-470 m/min.
375-425 m/min.
Klasse Z
440-490 m/min.
400-450 m/min.
2.
De wedstrijd bestaat uit één of meer onderdelen waar de cross altijd een vast onderdeel van uitmaakt.
3.
Indien zowel de onderdelen springen en cross country worden verreden bestaat dit uit een 2 fasen
parcours. De eerste fase bestaat uit een springparcours met ongeveer 8 hindernissen waarbij de fouten
volgens tabel A worden berekend. De tweede fase bestaat uit een cross country met ongeveer 15-20
hindernissen (maximaal 25 sprongen) waarbij de fouten worden berekend volgens het reguliere
eventingreglement. De finish van de 1e fase is de start van de 2e fase.
4.
Voor het opmaken van het klassement is artikel 316 van toepassing. Voor wedstrijden zonder dressuur
geldt voor alle klassen dat de deelnemende combinaties starten met een beginscore van -30.
5.
Inzet officials:
a. De rijstijl in de klasse B dient door één rijstijljurylid eventing beoordeeld te worden volgens
het protocol in bijlage 5. Het eindcijfer wordt x2 van het strafpuntentotaal aftrokken.
b. Naast het rijstijljurylid moeten er 2 springjuryleden aanwezig zijn die verantwoordelijk zijn
voor het opstellen van het klassement.
c. De taken van de federatievertegenwoordiger worden overgenomen door één van de
juryleden.
d. Een TA ondersteunt de crossbouwer en keurt voorafgaand aan de wedstrijd het spring- en
crossparcours.
De resultaten van een eventingderby’s komen niet voor winst- of verliespunten in aanmerking.
5.
Op een indooreventingwedstrijd of een eventingderby mag een paard maximaal 2 maal worden gestart.
starten. Indien 2 maal gestart wordt in dezelfde rubriek dan moet de 2 e start HC zijn.
6.
Op een indooreventingwedstrijd en eventingderby vindt geen veterinaire keuring plaats.
7.
Combinaties moeten starten in de klasse waarin men startgerechtigd is.
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Eventing paarden:
Ruiter
B
L
L
L (2x)
M
M
M (2x)
M (2x)
Z
Z
Z
Z (2x)
Z (2x)
CIC/CCI** CCI3*
CIC/CCI** CCI3* of hoger
CIC/CCI** CCI3* of hoger
CIC/CCI** CCI3* of hoger
CIC/CCI** CCI3* of hoger (2x)
CIC/CCI*** CCI4* of hoger

Paard
-/B/L/M/Z of hoger
-/B/L/M/Z of hoger
-/ B
L/M/Z of hoger
-/ B/L/M of hoger
-/B/L
M/Z of hoger
-/B
L/M/Z of hoger
-/B/L
M
Z of hoger
-/B/L/M
L/M
-/B/L
L/M
Z
CIC/CCI** CCI3*of hoger
-/B/L/M
-/B/L

Startgerechtigd in de klasse
B
B
B
B of L
B of L
B of L
L of M
B, L of M
L of M
B of L
L of M
M of Z
L of M
L of M
B, L of M
L of M
M of Z
Z
L of M
L of M

Eventing pony's
Ruiter
B
L
L
L (2x)
M
M
M (2x)
Z of hoger
Z of hoger
Z
Z of hoger (2x)
CCIP2* of CIC* CCI2*

Pony
-/B/L/M/Z of hoger
-/B/L/M/Z of hoger
-/B
L/M/Z of hoger
-/B
-/B/L
M/Z of hoger
-/B
-/B/L
M
Z of hoger
-/B/L
CCIP2* of CIC* CCI2*

Startgerechtigd in de klasse
B
B
B
B of L
B of L
B of L
L of M
B, L of M
B of L
L of M
M of Z
L of M
M of Z

Overgang eventing pony's <-> paarden
Ruiter pony’s
Paard
-/B/L
-/B/L/M/Z of hoger
M
-/ B
M
L/M/Z of hoger
M (2x)
-/ B
Z of hoger
-/B/L
Z
M/Z of hoger
Z of hoger (2x)
-/B/L/M
CCIP2* of CIC* CCI2*
Z of hoger






Startgerechtigd in de klasse
B
B
B of L
B of L
B of L
L of M
B, L of M
L, M of Z

De klasse welke vermeld staat in de inschalingstabel is de hoogste klasse waarin de ruiter of paard een
winstpunt heeft behaald.
Bij de inschaling is de klasse Z gelijk aan het niveau 1-ster (CIC/CCI*)
Bij de inschaling is CCI1* gelijk aan de klasse M
Bij de inschaling is CCI2* gelijk aan de klasse Z.
Inschalingen voor internationale wedstrijden worden bepaald door de FEI-reglementering
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afstand fase D min-max
snelheid fase D

-min

-min
-max
hoogte
-max
hoogte hagen
-max
Breedte
-max
- op hoogste punt
- op basis
- open sloot droog
- open sloot met water
afsprong
-max
diepte water
-max
breedte water
-min

m

breedte max. (+20 hoogte)

Klasse B
DE
Nederlandse
dressuur pr.
4 en 6

Klasse L
ABC
Nederlandse
dressuur pr.
8 en 10

Klasse L
DE
Nederlandse
dressuur pr.
8 en 10

Klasse M
CDE
Nederlandse
dressuur pr.
12 en 14

1500 - 2000

1500 - 2000

1500 - 2000

1500 - 2000

2000 - 2500

Klasse Z
CDE
FEI- proef
CCIP2*

2200 - 3000

m/min

400- 420 - 440

450

410 – 430 - 450

460

480

500

cm
cm

15
20
60-70
80-90

15
20
70-80
90-100

15
20
70-80
90-100

15
20
80-90
100-110

20
25
90
110

25
30
100
120

cm
cm
cm
cm
cm
cm
m

50
80
80
100
70
25
6/9

60
100
100
125
100
25
6/9

60
100
100
100
70
25
6/9

90
130
100
125
100
25
6/9

110
150
150
200
120
25
6/9

120
170
200
300
140
25
6/9

Klasse B
ABC
350 - 500
300
9/10 º
cat. A 55
cat. B 60
cat C 70
70 – 75 - 85

Klasse B
DE
350 - 500
350
9/10 º
cat. D 70
cat. E 80

Klasse L
ABC
350 - 500
300
9/11 ºº
cat. A 70
cat. B 75
cat. C 80
85 - 90 - 100

Klasse L
DE
350 - 500
350
9/11 ºº
cat. D 85
cat. E 95 90

Klasse M
CDE
350 - 500
350
9/11ºº
cat. C 85
cat. D 95
cat. E 105 100
100-110-120

Klasse Z
CDE
350 – 500
350
10/13 ººº
cat. C 95
cat. D 105
cat. E 115 110
110-120-130

aantal sprongen

afstand
min- max
snelheid
aantal hindernissen./ sprong max
hoogte

Klasse B
ABC
Nederlandse
dressuur pr.
4 en 6

m
m/min
cm

cm

85 - 95

100 - 110

º 1 dubbelsprong, ºº 2 dubbelsprongen, ººº 2 dubbelsprongen of 1 driesprong en 1 dubbelsprong
Bij combinaties van hindernissen dient ook de afstand tussen de afzonderlijke hindernissen te worden aangepast aan de desbetreffende categorie.
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Rekenvoorbeeld stijlbeoordeling
Uitgaand van een behaalde score tijdens de wedstrijd wordt hieronder aangegeven wat de invloed van het stijlcijfer
hierop kan zijn.
Uitgangsscore: 50 30 strafpunten
Stijlpunt gem.
Jury 1
3
5
7

Stijlpunt gem.
Jury 2
5
7
9

Gemiddeld totaal
stijlpunt
4 (dus geen wp)
6
8

Aftrek van strafpunten
(cijfer jury 1 + cijfer jury 2)
8
12
16

Uiteindelijke score
42 22
38 18
34 14

De regels voor promotie naar een hogere internationale klasse zijn door de FEI vastgesteld en zijn te vinden
in de FEI Eventing Rules artikel 516 t/m 522. Daarnaast stelt de KNHS aanvullende eisen.

Te starten klasse

FEI Categorie ruiter

FEI-eisen

Aanvullende KNHS-eisen

-

1 CCI2*-S

1 CCI2*-S

D

-

1 CCI2*-S

CCI4*-S

C, D en -

2 CCI3*-S

1 CCI3*-S

CCI4*-L

C, D en -

1 CCI4*-S en 1 CCI3*-L

1 CCI4*-S

CCI3*-S
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