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Competitiebepalingen: 

KNHS-Eventing Cup 2019 
 

1.  ALGEMEEN 
De KNHS-Eventing Cup heeft als belangrijkste doel de promotie, ontwikkeling en doorstroming van de 
Nederlandse eventingsport in brede zin en wordt verreden onder auspiciën van de KNHS. Van alle 
eventingwedstrijden in Nederland tellen automatisch alle rubrieken voor de klassen L, M en Z mee.  

 
2.  DEELNAME AAN DE COMPETITIE 
Combinaties worden automatisch in de competitie ranking opgenomen indien gestart wordt in de klassen L, 
M en Z paarden op KNHS-wedstrijden waarbij ruiters die in 2017 of 2018 hebben deelgenomen aan een 
CCI3* of hoger zijn uitgesloten van de competitie. Regelmatig wordt de tussenstand van de KNHS-Eventing 
Cup gepubliceerd op www.knhs.nl met vermelding van voor- en achternaam van de deelnemers. 
 
4.  PUNTENTELLING 
a. Combinaties krijgen alleen competitiepunten indien er een totaalscore is gehaald van maximaal 60 

strafpunten. 
b. Punten worden toegekend met als basis de ongeschoonde lijst. (m.a.w. wanneer een Nederlandse 

combinatie als 3de over de gehele wedstrijd wordt geklasseerd met een buitenlandse ruiter voor zich, 
ontvangt betreffende combinatie de punten behorende bij deze 3de plaats) 

c. De beste 5 wedstrijden en dus de beste 5 behaalde resultaten tellen mee voor de eindstand van de 
KNHS-eventing Cup, de overige uitslagen vervallen. 

d. Combinaties behouden hun punten, ook bij overstap naar een hogere klasse. 
e. In geval van een gelijk aantal punten in de eindstand, zijn de punten behaald in een hogere klasse 

doorslaggevend. Daarna is het aantal punten behaald over de beste 6 wedstrijden bepalend en daarna 
over de beste 7 enz.  

 
Voor de competitie van de KNHS-eventing Cup wordt de volgende puntentelling gehanteerd. 

Plaatsing Klasse L Klasse M Klasse Z 

 1e 15 punten 20 punten 25 punten 

 2e 12 punten 16 punten 20 punten 

 3e 10 punten 12 punten 15 punten 

 4e 8 punten 8 punten 10 punten 

 5e 6 punten 6 punten 6 punten 

6e 5 punten   

7e 4 punten   

8e 3 punten   

9e 2 punten   

10e 1 punt   

 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden op een nog nader aan te wijzen bijeenkomst. 
 
5.  PRIJZEN 
De volgende prijzenschaal zal worden gehanteerd voor de KNHS-eventing Cup: 
 
Eindstand competitie:  

 
1e plaats  €  750,-  6e plaats  € 150,- 
2e plaats  €  500,-  7e plaats  € 125,-    
3e plaats  €  300,-  8e plaats  € 100,-   
4e plaats  €  250,-  9e plaats  €   75,- 
5e plaats  €  200,-  10e plaats  €   50,-  
Totaal prijzengeld KNHS-eventing Cup € 2.500,- 
 
Begeleiding en informatie wedstrijdorganisatoren en deelnemers: 
KNHS, afdeling Evenementen en Competities    Postbus 3040, 3850 CA  ERMELO 
Telefoon: 0577-408 300       E-mail: wedstrijden@knhs.nl  

http://www.knhs.nl/
mailto:wedstrijden@knhs.nl

