Kampioenschapsreglement:

Nederlands Kampioenschap eventing 2019

Junioren en Young Riders (29 mei t/m 2 juni CCI2*-L en CCI3*-L te Renswoude)
Algemeen
1. Een deelnemer wordt beschouwd als behorende tot de categorie Junioren vanaf het begin van
het kalenderjaar waarin hij/zij 14 wordt tot het einde van het kalenderjaar waarin de leeftijd
van 18 jaar wordt bereikt.
2. Een deelnemer wordt beschouwd als behorende tot de categorie Young Riders vanaf het
begin van het kalenderjaar waarin hij/zij 16 jaar wordt tot het eind van het kalenderjaar waarin
de leeftijd van 21 jaar wordt gereikt.
3. Een deelnemer kan op grond van zijn leeftijd in zowel het Junioren als het Young Riders
Kampioenschap deelnemen mits dit een ander paard betreft.
4. Om de titel van Nederlands Kampioen Junioren c.q. Young Riders te kunnen vergeven,
moeten minimaal 8 Nederlandse combinaties in de leeftijdsklasse Junioren c.q. Young Riders
zijn gestart in de als NK aangewezen rubriek op de internationale wedstrijd.
5. Indien een deelnemer met meerdere paarden aan een kampioenschap deelneemt dan telt
alleen het hoogst geplaatste paard in de einduitslag. Deze combinaties tellen wel mee voor
het gestelde in het hierboven genoemde punt 4.
Junioren:
Het Nederlands Kampioenschap Junioren wordt verreden over de CCI2*-L rubriek. Junioren die
deelnemen aan de CCI2*-L rubriek doen automatisch mee aan het NK. Nederlandse Junioren worden
in het totale klassement opgenomen van de CCI2*-L open rubriek. Daarnaast wordt van de
Nederlandse Junioren een apart klassement opgemaakt. Dit eindklassement is de uitslag van het NK
Junioren.
Young Riders:
Het Nederlands kampioenschap Young Riders wordt verreden over de CCI3*-L wedstrijd. Young
Riders die deelnemen aan de CCI3*-L rubriek doen automatisch mee aan het NK. De Nederlandse
Young Riders worden in het totale klassement opgenomen van de CCI3*-L open rubriek. Daarnaast
wordt van de Nederlandse Young Riders een apart klassement opgemaakt. Dit eindklassement is de
uitslag van het NK Young Riders.

Senioren (9 t/m 13 oktober CCI4*-L Boekelo)
Algemeen:
1. Het Nederlands Kampioenschap Senioren wordt verreden tijdens het CCI4*-L te Boekelo.
2. Startgerechtigd aan het Nederlands Kampioenschap zijn de combinaties die startgerechtigd
zijn in de rubriek CCI4*-L.
3. Om de titel van Nederlands Kampioen te kunnen vergeven, moeten minimaal 8 Nederlandse
combinaties zijn gestart aan de als NK aangewezen internationale wedstrijd.
4. Het klassement van het Nederlands Kampioenschap bestaat uit de hoogst geplaatste
Nederlandse combinaties in het eindklassement van de internationale rubriek welke als NK is
aangewezen.
5. Als een ruiter met meerdere paarden deelneemt aan het NK zal de combinatie die als hoogste
eindigt in aanmerking komen voor het NK klassement.
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