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Voorwoord
Springen met plezier, dat staat centraal tijdens de KNHS-FNRS Springcompetitie.
Springen brengt, naast plezier en afwisseling in de lessen, veel technische vaardigheden
met zich mee. Ritme, balans, behendigheid en tempocontrole staan centraal in het
opleiden van de veelzijdige (spring)ruiter.
De FNRS en KNHS zijn verheugd dat steeds meer sportaanbieders deelnemen aan de
KNHS-FNRS Springcompetitie. Deze springcompetitie is een eerste opstap voor de komende
generatie wedstrijdruiters waarbij de rijkunstige basisvaardigheden voor het springen worden
getoetst. Er zijn drie categorieën: S40, S60 en S80.
Wie worden in 2020 de ‘Best springende manegeruiters van het jaar’? Na afloop van de
finale is er één winnaar per categorie. Het ruitersportcentrum maakt tijdens de halve finale
kans om ‘Best springend ruitersportcentrum van het jaar’ te worden en wordt
gehuldigd tijdens de finale.
Dit handboek is zowel voor sportaanbieders, ruiters, instructeurs en juryleden. Voor
ondernemers is het een handleiding om de competitie te organiseren. Voor ruiters,
instructeurs en juryleden is het een leidraad bij de voorbereidingen op de springcompetitie.
De KNHS en de FNRS wensen u veel succes met de organisatie van of de voorbereidingen
op deelname aan de KNHS-FNRS Springcompetitie!
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Voor iedereen

De Springcompetitie; Wat houdt het in?
De KNHS-FNRS Springcompetitie start met lokale selecties op het ruitersportcentrum.
De beste ruiters plaatsen zich vervolgens via een regionale selectie voor de halve finale.
Tijdens de halve finale plaatsen de besten zich voor de finale in Ermelo. Er zijn drie
verschillende categorieën waarin deelname mogelijk is: S40, S60 en S80.
Naast de titel ‘Best springende manegeruiter van het jaar’ is er ook een titel te winnen
voor het ruitersportcentrum. Ieder deelnemend ruitersportcentrum maakt namelijk kans
op de titel ‘Best springend ruitersportcentrum van het jaar’. De strijd om het ‘best
springend ruitersportcentrum van het jaar’ wordt verreden en bekend gemaakt tijdens de
halve finale. De huldiging vindt tijdens de finale plaats. Hiervoor is een wisselbeker
beschikbaar.

Wie kunnen er deelnemen?
Ruiters aan de KNHS-FNRS Springcompetitie moeten in het bezit zijn van een geldig
ruiterpaspoort en mogen in het jaar van deelname (peildatum 1 oktober) geen actieve
startpas hebben. Meer informatie is te vinden in artikel 2 van het reglement.
Een ruiter en een ruitersportcentrum mag aan één regioselectie per competitieseizoen
deelnemen. Een ruiter mag starten in een klasse lager dan de klasse waarin hij/zij het
voorgaande jaar is gestart.

Welke proeven worden er verreden?
De parcoursen die verreden worden tijdens de voorronde en regioselecties worden op de
website van de KNHS gepubliceerd. Het protocol dat gebuikt wordt, is gelijk aan de
protocollen van de S-Proeven.

Wat wordt er beoordeeld in de springcompetitie?
In de springcompetitie wordt, net als in de reguliere S-proeven, de ruiter beoordeeld op zijn
rijstijl in het parcours. Speciaal hiervoor opgeleide juryleden beoordelen de ruiter op basis
van de hieronder gestelde punten op het beoordelingsprotocol.
·· Wijze van rijden (x 5)
·· Houding en zit (x 4)
·· Binnenkomen, groeten en algehele verzorging (x 1)
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Fouten worden als volgt bestraft:
·· Per afgeworpen balk worden 4 punten van het stijlcijfer afgetrokken.
·· Een ongehoorzaamheid (weigering, een vergissing, het springen van een verkeerde
hindernis, het rijden van een volte, of het starten voor de bel) geeft 4 aftrekpunten van het
stijlcijfer.
·· Het maximale aantal ongehoorzaamheden is twee. Bij de derde ongehoorzaamheid komt
de ruiter niet meer in aanmerking voor de prijzen en volgt uitsluiting. Als het
wedstrijdschema het toelaat, mag de jury toestaan dat het parcours als oefening wordt
afgemaakt.
·· Het springen van een verkeerd parcours volgt uitsluiting. De ruiter komt niet meer in
aanmerking voor de prijzen. Als het wedstrijdschema het toelaat, mag de jury toestaan
dat het parcours als oefening wordt afgemaakt.
·· Bij een val van ruiter of paard volgt uitsluiting en verlaat de ruiter de ring te voet.
De jury zal het paardenwelzijn en de veiligheid van de ruiter te allen tijde voorop stellen.
De beoordeling vindt plaats aan de hand van de criteria in de onderstaande tabel:
Niveau

S40

S60

S80

Grondtempo
(het vloeiende tempo)

Grondtempo
(het vloeiende ritme van de
galop)

Grondtempo
(het vloeiende ritme van de
galop)

Correct aanrijden van de
hindernissen:
- Loodrecht op het midden.
- Vloeiende wendingen.
- In de goede galop door de
wendingen.

Correct aanrijden van de
hindernissen:
- Loodrecht op het midden.
- Vloeiende wendingen.
- In de goede galop door de
wendingen.
- Correcte stelling en
buiging.
- Passend bij de sprong
rijden.

Beoordelingscriteria
Wijze van rijden
(x 5)

Correct aanrijden van de
hindernissen:
- Loodrecht op het midden.
- Vloeiende wendingen.
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Houding en zit
(x 4)

De ruiter moet soepel en
in balans zitten:
- Paard voldoende vrij
geven op de sprong.
- Mee in de beweging van
het paard gaan.

De ruiter moet soepel en
in balans zitten:
- Paard voldoende vrij
geven op de sprong
- Mee in de beweging van
het paard gaan.
- Stil onderbeen.
- Lage hak.
- Stilzitten voor en boven de
sprong.

De ruiter moet soepel en
in balans zitten:
- Paard voldoende vrij
geven op de sprong
- Mee in de beweging van
het paard gaan.
- Stil onderbeen.
- Lage hak.
- Stilzitten voor en boven de
sprong.
- Hulpen moeten subtiel,
maar wel effectief zijn.

Groeten, binnenkomen
en algehele verzorging
(x 1)

Halthouden richting jury en
stilstaan. Beide teugels en
eventuele zweep in
linkerhand, rechterhand
naar beneden achter het
dijbeen en knikken met het
hoofd.

Halthouden richting jury en
stilstaan. Beide teugels en
eventuele zweep in
linkerhand, rechterhand
naar beneden achter het
dijbeen en knikken met het
hoofd.

Halthouden richting jury en
stilstaan. Beide teugels en
eventuele zweep in
linkerhand, rechterhand
naar beneden achter het
dijbeen en knikken met het
hoofd.

Verzorging van kleding,
harnachement en paard.

Verzorging van kleding,
harnachement en paard.

Verzorging van kleding,
harnachement en paard.
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Hoe wordt de winnaar bepaald?
De ruiter met de hoogste totaalscore is de winnaar. Bij een gelijke eindstand is het cijfer
voor ‘de wijze van rijden’ doorslaggevend en daarna het cijfer voor ’houding en zit’. Is de
score nog steeds gelijk, dan zijn er meerdere winnaars.
Wanneer er in het ruiterpaspoort de pasfoto, de handtekening of de gestempelde jaarzegel
mist dan wordt er 1 punt van het totaal afgetrokken. Wanneer er geen ruiterpaspoort
getoond kan worden dan kan de ruiter niet starten of volgt uitsluiting.
Met uitzondering van de lokale selectie worden alle rubrieken beoordeeld door twee
juryleden. Het eindtotaal is het gemiddelde van beide juryleden waarvan de eventuele
strafpunten worden afgetrokken.
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Hoe selecteer je je voor de springcompetitie?
De springcompetitie start voor iedere ruiter met een lokale selectie op het eigen ruiter
sportcentrum waarbij ruiters zich op verschillende manieren kunnen selecteren voor de
regioselecties. Een mogelijkheid is om een selectie te laten plaatsvinden aan de hand van
de S-proeven.
Per categorie mogen er per ruitersportcentrum maximaal 6 ruiters afgevaardigd
worden naar de regioselectie. Dit komt neer op een totaal van maximaal 18 ruiters per
ruitersportcentrum. Er mogen per categorie 2 reserveruiters worden aangemeld. De
reserveruiters mogen ingezet worden als van de groepen van 6 ruiters iemand uitvalt.
Tijdens de regioselecties kun je je selecteren voor de halve finale. De hoogstgeplaatste
12 ruiters per categorie gaan door naar de halve finale.
Tijdens de halve finale kun je je selecteren voor de finale. De hoogstgeplaatste 20 ruiters
per categorie gaan door naar de finale.
De winnaar van elke categorie in de springcompetitie wordt gehuldigd als ‘Best
springende manegeruiter van het jaar’. De huldiging vindt plaats tijdens de
prijsuitreiking van de finale. Aanvullend maken de ruitersportcentra kans om tijdens de
finale gehuldigd te worden als ‘Best springend ruitersportcentrum van het jaar’
van Nederland. Dit ruitersportcentrum ontvangt een wisselbeker.
Tijdens de halve finale wordt de winnaar van het ‘Best springend ruitersportcentrum
van het jaar’ bekend gemaakt. De winnaar is het ruitersportcentrum waarvan de 4 best
presterende ruiters het hoogste gemiddelde halen in minimaal 2 categorieën tijdens de
halve finale. De winnaar wordt gehuldigd tijdens de finale.
Wanneer er minder dan 4 ruiters van een ruitersportcentrum deelnemen, dan dingt dit
ruitersportcentrum niet mee naar deze titel.
Data, locaties en inschrijvingsmogelijkheden vind je op www.knhs.nl/springcompetitie.
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Voor ruiters

Algemeen
De ruiters aan de KNHS-FNRS Springcompetitie worden beoordeeld op hun rijstijl. In dit
hoofdstuk staat wat belangrijk is om tot een goede beoordeling te komen. Lees dit als
ruiter goed door en oefen hier samen met jouw instructeur van het ruitersportcentrum
gericht op.
Houding en zit
Als je wilt dat jouw hulpen op de juiste manier op je paard inwerken, is het een vereiste dat
jouw houding en zit correct zijn. Door in een correcte houding soepel en ongedwongen te
zitten, ben je in staat de bewegingen van het paard optimaal te volgen zonder je vast te
klemmen of te verkrampen. Daarnaast is een correcte zit belangrijk om je balans te
houden. Alleen als je in balans zit, kun je goede en duidelijke hulpen aan het paard geven.
Daardoor heb je controle over het tempo, de grootte van de galopsprongen en de te rijden
lijnen van het parcours.
Rijden in verlichte zit
In het parcours laat je de verlichte zit zien. Een paard heeft hierdoor meer bewegings
vrijheid in de rug. In de verlichte zit kom je iets uit het zadel en je handen gaan met de
teugels verder mee naar voren, waardoor je de grotere bewegingen van je paard kunt
blijven volgen. Je moet in deze houding in balans kunnen blijven, zonder de teugels als
steun te gebruiken.
Als je gaat springen, doe je de beugelriemen een paar gaatjes korter dan bij het dressuur
rijden. De mate waarin je de beugelriemen moet verkorten, hangt af van jou zelf, van je
lichaam en van de situatie. Overleg hierover met je instructeur. De verlichte zit neem je aan
door je teugels korter te maken en je handen iets verder naar voren te plaatsen, met je
duimen ter hoogte van de manenkam. Zorg dat je contact houdt met de paardenmond,
zonder eraan te hangen. Om dit te doen, gaat je bovenlichaam naar voren. Hierdoor komt
je gewicht meer op je beugels en komt je zitvlak uit het zadel. In de verlichte zit blijft je
zitvlak zo dicht mogelijk bij het zadel. Het is dus niet de bedoeling dat je over de hals ligt of
hoog boven je paard staat. Houd je rug recht en kijk in de rijrichting. Je hak moet het
laagste punt zijn. Zorg dat je met de bal van je voet op de stijgbeugel blijft drukken. Doe je
dit niet, dan verlies je je balans en stoor je je paard in zijn beweging.
Aandachtspunten voor een goede verlichte zit
·· Buig je bovenlichaam vanuit je heupen iets naar voren, waarbij je de natuurlijke houding
van de wervelkolom behoudt. Je zit dus niet meer rechtop.
·· Houd je bovenarmen en ellebogen vanuit je schouders iets voor je lichaam, waarbij de lijn
onderarm-teugel-paardenmond zo recht mogelijk is.
·· Houd je handen rechtop aan beide kanten van de hals, met de polsen recht.
·· Draag je hoofd rechtop en kijk naar voren.
·· Houd druk op je stijgbeugels.
·· Beweeg elastisch mee met de beweging van het paard.
·· Houd je knieën aangesloten aan het zadel, zonder te knijpen.
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·· Leg je onderbenen iets achter de singel en houd met de kuit contact met het paarden
lichaam. Je voet steunt op de breedste plaats van de bal van de voet in de beugel.
·· De hak is het laagste punt.
·· Veer door je enkels voor een betere balans.
Veelgemaakte fouten in de verlichte zit
Onderstaande fouten worden vrijwel altijd veroorzaakt door een gebrek aan balans van de
ruiter:
·· Een te stijf of onrustig bovenlichaam. Dit verstoort het evenwicht van ruiter en paard.
·· Je onderbeen glijdt naar achter. Hierdoor raak je je balans kwijt en richt je jezelf te vroeg
na de sprong op om niet voorover te vallen. Door deze fout stoor je het paard in de rug.
·· Klemmen met bovenbenen of knieën en onvoldoende druk op de beugels.
·· Bij opgetrokken hakken is de beweging niet verend genoeg. De onderbenen glijden naar
achteren en de ruiter komt voor de beweging van het paard.
·· Een ronde of holle rug.
·· Omkijken naar de hindernis. Dit stoort de ruiter en het paard in de concentratie.
Veelgemaakte fouten tijdens de sprong
Het gevolg van onderstaande fouten is dat het paard wordt gestoord voor, tijdens of na de
sprong en uit balans raakt. Ook is de ruiter minder goed in staat om de goede hulpen te
geven.
·· De ellebogen uitdrukken.
·· Steunen op de manenkam.
·· De hand naar boven brengen tijdens de sprong.
·· Hakken optrekken tijdens de sprong.
·· Benen naar achteren zwaaien tijdens de sprong.
·· Rechtop blijven zitten.
·· Met het bovenlichaam te veel naar voren zitten tijdens de sprong.
·· Scheef langs het paard duiken.

De verlichte zit.															Varianten in de verlichte zit.
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Hoe zorg ik ervoor dat ik in de verschillende fasen boven de hindernis met de bewegingen
van het paard mee kan gaan?
·· In de afzetfase blijf je vanuit de verlichte zit soepel in de heupen naar voren gebogen. Je
brengt daarbij genoeg druk op de beugel, zodat het onderbeen op de plaats blijft en niet
naar achteren glijdt. Bij hogere sprongen moet je bij de afzet meer naar voren gaan. De
hand moet zo ver in de richting van de paardenmond naar voren gaan dat het paard zijn
hals kan strekken. Er blijft een licht contact met de paardenmond bestaan.
·· In de zweefmomentfase boven de hindernis gaat je bovenlichaam meer naar voren en
komt je zitvlak verder uit het zadel. Hoe ver het bovenlichaam naar voren gaat en hoe ver
het zitvlak uit het zadel komt, hangt af van de hoogte van de sprong en van de rugwelving
van het paard. Het gaat erom dat je harmonisch meegaat met de bewegingen van je
paard en dat je stevig en mooi in balans blijft zitten.
·· Tijdens de landingsfase past het bovenlichaam zich soepel aan aan de
zwaartepuntverplaatsing. Je mag niet voorover vallen of achter de beweging komen. Te
vroeg oprichten stoort het paard in de rug en kan tot achterhandfouten leiden.

Grondtempo
Een goed grondtempo is belangrijk voor het springen. Galopsprongen moeten een
gelijkmatig ritme hebben en even groot zijn. Door het juiste grondtempo kan je paard
voldoende kracht ontwikkelen voor de afzet, zelfs als de afzet voor de sprong wat veraf of
dichtbij is. Bij een goed grondtempo kun je zonder te veel teugelhulpen en schokkende
bewegingen je paard naar voren rijden (galop verruimen) en terugnemen (galop verkorten)
zonder verlies van balans en ritme. De aanleuning blijft steeds licht. Je kunt het grond
tempo bevorderen door de wendingen correct door te rijden. Wanneer je paard grond
tempo verliest, kun jij dit in de wendingen herstellen door de tijd te nemen om het paard te
corrigeren. Rijd de wending verder uit en vind zo het grondtempo terug. Ook het schakelen
in de galop helpt om het grondtempo vast te houden.
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Bij de proeven waarbij in draf aangereden mag worden, is het belangrijk vanuit een vlotte,
voorwaartse draf de hindernissen aan te rijden.
Controle en ritme
Om in het parcours de juiste lijnen te rijden, moet je controle hebben over richting en
tempo. Kunnen sturen, netjes wendingen kunnen rijden en je paard over het midden van de
hindernis laten springen is belangrijk. Ritme houden hoort daar ook bij. Ritme betekent dat
de beweging regelmatig is en dat je paard gelijkmatig en vloeiend beweegt. Jouw balans is
belangrijk om controle over het ritme te hebben. Als je in balans zit, kan je de hulpen op
een goede wijze en op het juiste moment geven.
De juiste lijnen rijden
Als je een hindernis wilt springen, rijd je in een rechte lijn naar het midden van de sprong.
Op deze wijze kan je paard het juiste moment van afzet het beste inschatten. Als je schuin
naar een hindernis toe rijdt, is dit voor hem moeilijker in te schatten. In de parcoursen, waar
meerdere hindernissen staan, is het dus erg belangrijk dat je steeds goed kijkt naar de
volgende hindernis die je wilt springen, zodat je je paard daar goed recht op af kunt sturen.
Het rijden van een wending
Een wending in het parcours moet zo worden gereden dat je paard vloeiend door kan
lopen. Als hij de wending door is, moet hij in een rechte lijn naar de sprong gaan. Kijk bij
het begin van de wending al naar de volgende sprong in het parcours, zodat je uitkomt op
de lijn die naar het midden van de sprong toe gaat. Het is belangrijk dat je in balans blijft
tijdens de wendingen.
Het parcours binnenkomen, halthouden en groeten
Als je de ring binnenkomt voor je springparcours, mag je eerst een rondje door het
parcours draven om rond te kijken en je paard de hindernissen te laten zien. Wanneer op
een oefenhindernis driemaal geweigerd wordt mag de ruiter wel deelnemen aan het
parcours. Bij een val van ruiter of paard op de oefenhindernis volgt uitsluiting en moet de
ruiter het parcours te voet verlaten.
Vervolgens rijd je naar de jury toe en houd je halt, zoals je dat in de les hebt geleerd. Als je
netjes stilstaat, groet je de jury.
Vervolgens laat de jury de bel horen, als teken dat je mag beginnen. Na het belsignaal ben
je officieel gestart met het rijden van het parcours. Zodra je over de startlijn bent, mag je
geen voltes meer rijden. Die worden dan gezien als weigering. Rijd de meest logische en
vloeiende lijnen en zorg dat je steeds recht op het midden van de hindernissen aanstuurt.
Let op waar de finishlijn is. Die moet je passeren om je parcours af te sluiten.
Parcours verkennen
Je paard heeft het parcours, de hindernissen, de volgorde van de sprongen en de
omgeving niet gezien. Het is dus erg belangrijk dat jij goed het parcours verkent, zodat je
de volgorde van de hindernissen weet en de lijnen kent die je gaat rijden.
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Aandachtspunten bij parcours lopen:
·· Neem de omgeving in je op. Is deze imponerend voor je paard, staan er vlaggen of
bijvoorbeeld spandoeken waar hij van kan schrikken? Hetzelfde geldt voor de
hindernissen. In een indrukwekkende omgeving is het verstandig om bij binnenkomst in
de ring, eerst een rondje te galopperen, voordat je begint te springen.
·· Kijk goed waar de startlijn ligt, zodat je weet waar je je parcours begint. Kijk ook goed
naar de parcoursschets die vaak bij de ingang van de ring hangt. Staan hier
bijzonderheden op? Welke hindernissen worden bijvoorbeeld gebruikt in de barrage als er
een barrage wordt uitgeschreven?
·· Kijk hoe de lijnen in het parcours van de ene naar de andere hindernis lopen. Ruime
wendingen kun je gebruiken om bijvoorbeeld het grondtempo te herstellen.
·· Meet de lijnen door middel van je (loop)passen om te kijken of de afstanden kloppen.
·· Let op de finish; waar ligt de finishlijn? Dit is belangrijk, zodat je aan het einde van je
parcours niet vergeet de finishlijn te kruisen.
·· Heb je parcours gelopen, dan is het verstandig om het voordat je de ring ingaat in
gedachten nog enkele malen door te nemen. Dit ‘visualiseren’ helpt om het parcours te
onthouden.
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Voor juryleden

Met uitzondering van de lokale selecties zijn er twee juryleden bij alle rubrieken. De
juryleden moeten beschikken over een geldende licentie voor het beoordelen van
S-proeven.
Algemeen
Bij finales mogen de juryleden maximaal 90 ruiters jureren. De beoordeling door de jury is
bindend en staat niet ter discussie. Daarnaast gelden de bevoegdheden die in het
algemeen wedstrijdreglement voor de S-proeven staan vermeld.
Juryleden die in aanmerking willen komen voor jurering van een regioselectie, de halve
finale of de finale, moeten vooraf een daarvoor bestemde bijscholing te volgen. Juryleden
die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden. Tijdens de bijscholing
wordt de theorie van de springcompetitie uitgelegd en is er ruimte voor praktijktraining.
Juryleden die de bijscholing met succes hebben afgerond, kunnen door de KNHS worden
uitgenodigd voor het jureren van een regioselectie, de halve finale of de finale.
Onkostenvergoeding lokale selectie
De juryleden krijgen na afloop van een lokale selectie een onkostenvergoeding van het
ruitersportcentrum die bestaat uit een kilometervergoeding van € 0,28 per kilometer plus
een vergoeding afhankelijk van het aantal uren (vergoedingen conform KNHS).
Onkostenvergoeding regioselectie, halve finale en finale
De KNHS deelt voor de springcompetitie de juryleden in. Officials ontvangen een
vergoeding conform de KNHS-richtlijnen (gebaseerd op de voorwaarden van de
Belastingdienst). Meer informatie is te vinden op
www.knhs.nl/officials/vergoedingen-voor-officials/vergoeding-voor-vrijwilligers.
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Voor sportaanbieders

Het organiseren van de KNHS-FNRS Springcompetitie op uw eigen bedrijf is een manier
om naar buiten te treden als actief en kwalitatief goed ruitersportcentrum. De spring
competitie is een extra dienst waarmee nieuwe klanten worden aangetrokken en die de
ruiter langer aan het bedrijf bindt.
Om de ruiters zo goed mogelijk op de springcompetitie voor te bereiden, raden wij aan om
in de lessen ruim een maand van tevoren te beginnen met het oefenen van verschillende
hindernissen qua kleur, vorm en plaatsing.
Ieder ruitersportcentrum mag ruiters afvaardigen naar de regioselectie en naar de landelijke
voorronde. In het reglement en in het hoofdstuk ‘Voor iedereen’ vindt u hierover meer
informatie. De lokale selectie kan plaatsvinden door het uitschrijven van een S-proevendag
of met een andere soortgelijke proef. Het uitschrijven van deze eigen selectiewedstrijden
genereert extra mogelijkheden om klanten te interesseren voor de competitie en te binden
aan uw bedrijf.
Extra lessen
Door het uitschrijven van de KNHS-FNRS Springcompetitie kan de vraag naar instructie
toenemen. Hiervoor kunt u extra springlessen inroosteren, waarin de S-proef wordt
geoefend. Ook kunt u (extra) trainingen aanbieden. Het verzorgen van de instructie kan
zowel in groepsverband als individueel. In de instructeurshandleiding van ‘Leer paardrijden
met plezier’ zijn extra aandachtspunten vermeld over het ontwikkelen van een goede zit en
balans. Ook in dit handboek is in de hoofdstukken ‘Voor iedereen’ en ‘Voor ruiters’
meer informatie opgenomen.
Naast springen in de reguliere lessen, bestaat ook de mogelijkheid om het springen aan
theoriebijeenkomsten en workshops te koppelen. Thema’s voor dergelijke bijeenkomsten
kunnen o.a. zijn: ‘Het rijden van lijnen in een parcours’ of ‘Balans en de inwerking van de
ruiter’. Een bijeenkomst of workshop is door de ondernemer zelf in te vullen. Ook is het
mogelijk een specialist op het gebied van springen uit te nodigen. Denk bijvoorbeeld aan
een instructeur van een ander FNRS-Ruitersportcentrum, een jurylid met springbevoegd
heid of een bekende regionale springruiter. Tevens kunt u juryleden uitnodigen die ervaring
hebben met de deze springcompetitie.
Deelnemen aan de KNHS-FNRS Springcompetitie: de lokale selectie
U schrijft als ruitersportcentrum de lokale selectie uit. Deze wedstrijd kan het eerste
selectiemoment zijn waarop de ruiters zich kunnen kwalificeren voor de regioselectie.
Inschrijfgeld en inschrijfvoorwaarden worden door de organisatie bepaald. Wij raden u
aan om tijdens de lokale selectie gebruik te maken van de S-proeven in verband met de
voorbereiding op de regioselectie.
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De KNHS kan u ondersteunen bij het organiseren van uw eigen lokale selectie. Het
aanvragen van certificaten is mogelijk door het Excel-bestand voor deze aanvraag op te
vragen via springcompetitie@knhs.nl. Door dit bestand in te vullen en uiterlijk de dinsdag
voorafgaand aan uw selectie om 9.00 uur aan de KNHS toe te sturen, ontvangt u tijdig
deze certificaten. Tevens kunt u bij de KNHS posters en flyers bestellen.
Deelnemen aan de KNHS-FNRS Springcompetitie: de regioselectie
Er mogen maximaal 18 ruiters per ruitersportcentrum deelnemen aan de regioselectie.
Dat zijn maximaal 6 ruiters per categorie. Deelnemen met minder ruiters is toegestaan.
Wanneer een ruitersportcentrum in totaal minder dan vier ruiters uitzendt, kan het niet
deelnemen aan de wedstrijd ‘Best springend ruitersportcentrum ’ van het jaar. De
individuele ruiters kunnen uiteraard wel doorgaan naar de finale in de springcompetitie.
Naast de directe afvaardiging wordt er gevraagd om ook twee reserveruiters per categorie
aan te melden. Indien één van uw ruiters uitvalt, of er landelijk voldoende plaatsen vrij
blijven, kan namens de KNHS gevraagd worden of een reserve ruiter deel wil nemen.
Paarden
Per paard mogen er twee ruiters starten, maar u mag er ook voor kiezen om per ruiter een
paard mee te nemen. Ieder paard mag maximaal vier keer per dag starten. Dit geldt voor
de gehele competitie.
Inschrijven
De data en locaties van de regioselecties, de halve finale en de finale zijn terug te vinden
op www.knhs.nl/springcompetitie. De inschrijvingen verlopen digitaal via MIJN KNHS.
Bedrijven die voor een regioselectie plaatsen hebben gereserveerd, ontvangen per e-mail
een link met de mogelijkheid om in te schrijven VIA MIJN KNHS. Op de KNHS-website
vindt u alle informatie over het inschrijven en de deelnamebepalingen die voor het
betreffende jaar gelden. Inschrijvingen die niet op tijd binnen zijn, worden niet verwerkt.
Denkt u aan het volgende:
·· Als vertegenwoordiger van het ruitersportcentrum bent u verantwoordelijk voor het
correct (laten) invullen van het inschrijfformulier.
·· Tijdens de regioselectie, de halve finale en de finale dient u de ruiterpaspoorten van de
ruiters in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat.
·· Na het inleveren van de ruiterpaspoorten moet u het startgeld voor de ruiter(s) (gepast)
betalen.
Regionale selecties
Op 4 plaatsen in Nederland vinden regioselecties plaats op FNRS-Ruitersportcentra. De
beste ruiters van de regioselecties gaan door naar de halve finale, die centraal in Nederland
wordt gehouden.
De startlijst staat uiterlijk één week voor de regioselectie op www.knhs.nl/springcompetitie.
Wanneer een ruiter uitvalt voor de regioselectie, kan een reserveruiter ingezet worden in
dezelfde categorie. Inschrijving van de reserveruiter kan tot uiterlijk 5 dagen voor de
regioselectie.
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Belangrijk tijdens de regioselecties:
·· Tenminste één uur voorafgaand aan de wedstrijd worden alle ruiters van hetzelfde
ruitersportcentrum aangemeld op het wedstrijdsecretariaat door één verantwoordelijke
van het ruitersportcentrum die tevens € 8,- inschrijfgeld per ruiter contant betaalt en de
ruiterpaspoorten inlevert. Wanneer een ruiter zich niet 48 uur van tevoren heeft afgemeld,
blijft het startgeld verschuldigd. Wij adviseren om de ondernemer/bedrijfsleider of één van
de instructeurs hiervoor aan te wijzen.
·· Het Ruiterpaspoort wordt gecontroleerd zoals beschreven in artikel 2.
·· Het paardenpaspoort moet getoond worden bij aanmelding en worden gecontroleerd
zoals beschreven in artikel 4.
·· Het losspringen voor aanvang van het parcours gebeurt onder toezicht van de instructeur
van het organiserende ruitersportcentrum. Maximaal tien minuten voorafgaand aan de
wedstrijd mag worden losgesprongen. Bij het losspringen mag maximaal één instructeur
per ruitersportcentrum zich naast de hindernis op het losrijterrein opstellen om de ruiter
te helpen.
·· Tijdens de parcoursen staat een begeleider, die in het bezit is van een instructeurs
diploma, in de ring om de ruiter indien nodig van advies te voorzien. De begeleider mag
geen les geven.
·· Het is toegestaan om vóór het starten van het officiële parcours een oefensprong op
hindernis 1 te nemen.
·· Tijdens de regioselecties worden de S-proeven verreden.
Door deel te nemen aan de regioselectie/halve finale/landelijke voorronde verplicht de ruiter
zich om deel te nemen aan de finale als hij/zij zich hiervoor heeft gekwalificeerd.
Halve finale
In de halve finale strijden de beste 12 ruiters per categorie van iedere regioselectie (totaal
48 ruiters per categorie) voor de 20 finaleplaatsen per categorie.
De startlijst staat uiterlijk één week voor de halve finale op www.knhs.nl/springcompetitie.
Wanneer een ruiter uitvalt voor de halve finale wordt een reserveruiter opgeroepen uit
dezelfde categorie. Het oproepen van de reserveruiter kan tot uiterlijk 5 dagen voor de
halve finale.
Belangrijk tijdens de halve finale:
·· Tenminste één uur voorafgaand aan de wedstrijd worden alle ruiters van hetzelfde
ruitersportcentrum aangemeld op het wedstrijdsecretariaat door één verantwoordelijke
van het ruitersportcentrum. Deze persoon dient de ruiterpaspoorten in leveren en een
bedrag van € 8,- per ruiter gepast te betalen. Wanneer een ruiter zich niet 48 uur van
tevoren heeft afgemeld, blijft het startgeld verschuldigd. Wij adviseren de ondernemer/
bedrijfsleider of één van de instructeurs als verantwoordelijke aan te wijzen.
·· Het paardenpaspoort moet getoond worden bij aanmelding.
·· Het losspringen voor aanvang van het parcours gebeurt onder toezicht van de instructeur
van het organiserende ruitersportcentrum. Maximaal tien minuten voorafgaand aan de
wedstrijd mag worden losgesprongen. Bij het losspringen mag maximaal één instructeur
per ruitersportcentrum zich naast de hindernis op het losrijterrein opstellen om de ruiter
te helpen.
·· Tijdens de parcoursen staat een begeleider, die in het bezit is van een instructeurs
diploma, in de ring om de ruiter indien nodig van advies te voorzien. De begeleider mag
geen les geven.
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·· Het is toegestaan om vóór het starten van het officiële parcours een oefensprong op
hindernis 1 te nemen.
·· Tijdens de halve finale worden de S-proeven verreden.
·· Door deel te nemen aan de halve finale/landelijke voorronde verplicht de ruiter zich om
deel te nemen aan de finale als hij/zij zich hiervoor heeft gekwalificeerd.
Best springend ruitersportcentrum van de regio tijdens halve finale
De winnaar is het ruitersportcentrum waarvan de vier best presterende ruiters het hoogste
gemiddelde hebben tijdens de halve finale. Als er minder dan vier ruiters van een
ruitersportcentrum deelnemen, dingt dit sportcentrum niet mee naar deze titel.
De finale
Vanuit de halve finale kwalificeren zich 20 ruiters per categorie voor de finale.
·· Wanneer een ruiter uitvalt, wordt een reserveruiter opgeroepen uit dezelfde categorie. Het
oproepen van de reserveruiter kan tot uiterlijk 5 dagen voor de finale.
·· De ruiters moeten op de aangegeven tijd worden aangemeld door één vertegenwoordiger
van het ruitersportcentrum. Er is geen inschrijfgeld.
·· Wanneer de ruiters worden aangemeld moeten het ruiterpaspoort en het paarden
paspoort ingeleverd worden voor controle.
·· De ruiters mogen maximaal tien minuten voor aanvang van de wedstrijd losspringen
onder begeleiding van maximaal één instructeur.
·· Een paard mag aan maximaal vier parcoursen deelnemen.
·· De proef die verreden wordt op de finale is een parcours dat goedgekeurd is door een
officiële parcoursbouwer, gelijk of gelijksoortig aan de S-proeven. De instructeur en
begeleiders van het eigen ruitersportcentrum mogen zich op dat moment niet in de
rijbaan begeven. Ook aanwijzingen van buiten de rijbaan zijn niet toegestaan.
Best springende manegeruiter van het jaar
De winnaar van elke categorie in de KNHS-FNRS Springcompetitie wordt gehuldigd tot
‘Best springende manegeruiter van het jaar’. De huldiging vindt plaats tijdens de
prijsuitreiking van de finale.
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Reglement KNHS-FNRS
Springcompetitie
Artikel 1 – Uitgangspunten
1.	De KNHS-FNRS Springcompetitie is een eerste opstap voor de komende generatie
wedstrijdruiters waarbij de rijkunstige basisvaardigheden voor het springen worden
getoetst (wijze van rijden tussen en op de sprong, houding en zit tussen en op de
sprong).
2.	De KNHS-FNRS Springcompetitie bestaat uit lokale selecties, 4 regioselecties, een
halve finale en een finale. Tijdens de lokale selectie beslist de ondernemer van het
betreffende ruitersportcentrum of de S-proef wordt gereden of dat de selectie op een
andere wijze plaatsvindt.
3.	Vanuit de halve finale gaan 20 ruiters per categorie (S40, S60 en S80) door naar de
finale. In de finale is in iedere categorie een winnaar.
4.	De KNHS-FNRS Springcompetitie wordt verreden onder de wedstrijdreglementen van
de KNHS. Door te starten, geven de ruiters aan op de hoogte te zijn van en in te
stemmen met de in dit reglement opgenomen aanvullende bepalingen.
5.	De KNHS-FNRS Springcompetitie wordt georganiseerd door de KNHS. De KNHS
draagt zorg voor de prijzen tijdens de regioselectie, de halve finale en de finale.
6.	Om een lokale selectie te organiseren moet het ruitersportcentrum in het bezit zijn van
tenminste twee binnenrijbanen van minimaal 20 x 40m. Verder moet er voldoende
parkeerruimte zijn en een verwarmde verblijfsruimte.
7.	De jury beslist in hoogste instantie. Tegen de beoordeling van de jury is géén protest
mogelijk. In alle gevallen waarin het oordeel van de jury niet uitsluitend is gebaseerd op
een waardering van de verrichting van de ruiter, of in geval van vermeende foutieve
toepassing van het reglement, kan de ruiter of zijn/haar vertegenwoordiger een protest
indienen. Protesten tegen een besluit van een official moeten uiterlijk een half uur na
bekendmaking van de uitslag schriftelijk worden ingediend bij de jury. Protesten die later
binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. De uitspraak van de KNHS
betreffende het ingediende protest wordt op de wedstrijd uitgesproken en is bindend
voor alle betrokken partijen.
8.	Bij gebleken ongeschiktheid van een paard/pony is de jury gemachtigd om een paard/
pony van deelname uit te sluiten.
9.	Wanneer de reglementaire bepalingen geen uitkomst bieden, moet worden gehandeld
in de geest van de sport, waarbij fairplay en het welzijn van mens en dier altijd voorop
moeten staan. In deze gevallen beslist ten finale de jury, zo nodig na het inwinnen van
sportinhoudelijk, technisch en/of juridisch advies.

Artikel 2 - Deelnamevoorwaarden
1.	Alle ruiters aan de KNHS-FNRS Springcompetitie moeten in het bezit zijn van een
geldig KNHS-lidmaatschap, inclusief ruiterpaspoort. De ruiters moeten een aantoonbare
registratie hebben van deelname aan een S-proef, of hebben een F4-diploma of
CBR2-certificaat en mogen niet in het bezit zijn van een actieve startpas (peildatum 1
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oktober). Het uitzendende ruitersportcentrum waarborgt dat alle ruiters aan de
springcompetitie minimaal in het bezit zijn van het F4-diploma en/of CBR2-certificaat
en/of twee geregistreerde S-proeven.
2.	Deelname aan de KNHS-FNRS Springcompetitie is mogelijk voor alle bij de FNRS
aangesloten ruitersportcentra.
3.	Ruiters die beroepsmatig als instructeur of ruiter in de paardensector werken, worden
uitgesloten van deelname.
4.	De ruiters aan de halve finale en finale worden gecontroleerd op de vermelde regels uit
dit artikel. Bij overtreding van deze regels mag de ruiter niet starten. Automatisch wordt
dan de volgende ruiter in de desbetreffende categorie uitgenodigd door de ondernemer
voor de regioselectie en door de KNHS voor de halve finale en/of finale.
5.	Een ruiter mag niet in het bezit zijn van een startpas springen in het jaar van deelname
(peildatum 1 oktober).
6.	Categorie-indeling: S40, S60 en S80. Voor alle categorieën geldt: minimaal een
geregistreerde S-proef van het betreffende niveau, F4-diploma of CBR2-certificaat. Het
niveau voor zowel de landelijke voorronde als de regioselectie geldt op basis van
peildatum 1 april.
7.	Een ruiter en een ruitersportcentrum mag aan één regioselectie per jaar deelnemen.
Een ruiter mag starten in een klasse lager dan de klasse waarin hij/zij het voorgaande
jaar is gestart.
8.	Voor de regioselectie worden per categorie en per ruitersportcentrum maximaal 6
ruiters afgevaardigd. Er is geen minimum gesteld voor het aantal afgevaardigde ruiters
per categorie en per ruitersportcentrum.

Artikel 3 - De wedstrijd
1.	Het parcours dat gereden wordt in de KNHS-FNRS Springcompetitie is goedgekeurd
door een officiële parcoursbouwer van de KNHS of is gelijk/gelijksoortig aan de
S-proeven. Het protocol dat gebruikt wordt, is gelijk aan de protocollen van de
S-proeven.
2.	De KNHS-FNRS Springcompetitie (regioselectie, halve finale en de finale) wordt
gejureerd door twee juryleden. De selectie op het ruitersportcentrum mag worden
beoordeeld door één jurylid Basisproeven (Ruiteropleidingen). De juryleden moeten
beschikken over een FNRS-springbevoegdheid/ kwalificatie springen. Juryleden voor de
regioselectie, halve finale en finale worden uitgenodigd door de KNHS.
3.	Het basisparcours wordt beoordeeld op stijl, waarbij fouten als volgt worden bestraft:
·· Per afgeworpen balk worden 4 punten van het stijlcijfer afgetrokken.
·· Een ongehoorzaamheid (weigering, een vergissing, het springen van een verkeerde
hindernis, het rijden van een volte, of het starten voor de bel) geeft 4 aftrekpunten van
het stijlcijfer.
·· Het maximale aantal ongehoorzaamheden is twee. Bij de derde ongehoorzaamheid
komt de ruiter niet meer in aanmerking voor de prijzen en volgt uitsluiting. Als het
wedstrijdschema het toelaat, mag de jury toestaan dat het parcours als oefening
wordt afgemaakt.
·· Het springen van een verkeerd parcours volgt uitsluiting. De ruiter komt niet meer in
aanmerking voor de prijzen. Als het wedstrijdschema het toelaat, mag de jury
toestaan dat het parcours als oefening wordt afgemaakt.
		De jury geeft tijdens het parcours met een belsignaal aan wanneer de ruiter mag starten
of moet stoppen. De jury geeft ook met een belsignaal aan dat er zich een onveilige
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situatie voordoet, waardoor de ruiter moet stoppen.
4.	De ruiters krijgen cijfers van 0 t/m 10 voor de onderstaande onderdelen waarbij het
toekennen van 0,1 tot 0,9 punten is toegestaan.
·· Binnenkomen, groeten en algehele verzorging: (x 1)
·· Wijze van rijden tussen de hindernissen: (x 5)
·· Houding en zit voor, tijdens en na de sprong: (x 4)
5.	De ruiters worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal stijlpunten minus het
aantal strafpunten. Bij een gelijk puntenaantal zal het cijfer voor wijze van rijden en
daarna het cijfer voor houding en zit bepalend zijn.

Artikel 4 – Deelnemende paarden
1.	De ruiter dient tijdens de wedstrijd op verzoek van een official het bij het paard
behorende paardenpaspoort te tonen met daarin alle gegevens volgens de Verordening
Identificatie & Registratie van het RVO en de reglementaire bepalingen.
2.	In het paardenpaspoort dient een geldig overzicht te zijn geregistreerd van de aan het
paard toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza.
a.	De basisvaccinatie tegen influenza bestaat uit twee inentingen, die minimaal 21 en
maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze
twee entingen mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht.
b.	Vervolgens dient jaarlijks de vervolgenting te zijn gegeven (voorbeeld: wanneer een
paard op 1 mei 2017 is geënt, dan dient de vervolgenting op uiterlijk 1 mei 2018
plaats te vinden).
c.	Een vaccinatie dient minimaal 7 dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn
toegediend.
d.	Vermeldingen van vaccinaties zijn uitsluitend geldig wanneer deze zijn voorzien van
de sticker met het batchnummer van de entstof (of de vermelding van het serie/
batchnummer van de entstof ingeschreven door de dierenarts die de vaccinatie
heeft toegediend), de datum van de enting en de handtekening en de (praktijk)
stempel van de dierenarts, die de vaccinatie heeft toegediend. Wanneer het paard
niet volgens bovenstaande is gevaccineerd volgt uitsluiting van deelname aan de
gehele springcompetitie
3.	De deelnemende paarden zijn correct bekapt of beslagen. Het harnachement moet
overeenkomen met het wedstrijdreglement springen van de KNHS. Een hulpteugel, met
uitzondering van een martingaal, is zowel tijdens de wedstrijd als op het losrijterrein niet
toegestaan.

Artikel 5 – Kledingvoorschriften ruiters
Ruiters zijn verplicht zich te kleden conform de richtlijn van het handboek ‘Leer paardrijden
met plezier’:
·· Een goedgekeurd veiligheidshoofddeksel is verplicht.
·· Een wedstrijdtenue bestaande uit een rij-jas (type colbert) met een overhemd, dressuur
blouse of wedstrijdshirt met een witte, beige of lichtgele rijbroek. Ook mag er gereden
worden in een manegetenue (effen sweater of bodywarmer evt. met logo in combinatie met
een overhemd of shirt met lange mouwen. Het manegetenue is vrij van kleur voor wat betreft
rijbroek en bovenkleding).
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·· Handschoenen zijn niet verplicht. Draagt men deze wel, dan moeten ze licht gekleurd
zijn, voor een optimale beoordeling van de handhouding.
·· Een paar rijlaarzen of jodphurlaarsjes in combinatie met gelijkkleurige, gladleren/gladde
kunstleren chaps (zonder franjes).
·· Het dragen van een bodyprotector is toegestaan.
·· Tijdens het parcourslopen en de prijsuitreiking moeten ruiters in het complete
wedstrijdtenue verschijnen, dus ook met veiligheidscap op.

Artikel 6 - De lokale selectie
1.	Deelname staat open voor ruiters van het FNRS-ruitersportcentrum (zie artikel 2 van dit
reglement). Iedere ruiter heeft het recht om het paard vooraf los te rijden. De
ondernemer bepaalt de losrijtijd. Maximaal 10 minuten voorafgaand aan de proef mag
worden losgesprongen.
2.	Het inschrijfgeld voor de lokale selectie wordt bepaald door het organiserende
ruitersportcentrum.
3.	De prijzen voor de lokale selectie (één prijs per vier gestarte combinaties) worden
verzorgd door het betreffende ruitersportcentrum.
4.	De FNRS-ondernemer is gerechtigd toestemming tot deelname aan een ruiter te
onthouden wegens gegronde redenen en is verantwoordelijk voor toewijzing van paard/
pony.

Artikel 7 – De regioselectie
1.	De regioselecties kunnen plaatsvinden op ieder geschikt FNRS-ruitersportcentrum of
landelijk paardenevenement. De locatie dient te voldoen aan de eisen van de KNHS
voor het organiseren van een regioselectie.
2.	Wanneer een ruiter uitvalt voor de regioselectie, kan een reserveruiter ingezet worden in
dezelfde categorie. Inschrijving van de reserveruiter kan tot uiterlijk 1 week voor de
regioselectie.
3.	Het bedrijf mag bij inschrijving van de ruiters direct de twee reserveruiters per categorie
aanmelden. Indien er een ruiter uitvalt of er voldoende plaatsen vrij zijn, kan een
reserveruiter/kunnen de reserveruiters ingezet worden.
4.	Deelname aan de regioselectie is uitsluitend toegestaan op paarden en pony’s die ter
beschikking worden gesteld door het ruitersportcentrum waar de ruiter voor uitkomt.
5.	Het inschrijfgeld voor de regioselectie bedraagt € 8,- per ruiter. Het inschrijfgeld moet
betaald zijn voordat er wordt gestart. Aan ruiters die hun inschrijfgeld niet hebben
voldaan, wordt geen startgelegenheid geboden. Wanneer de ruiter zich niet minimaal
48 uur van tevoren heeft afgemeld, blijft het startgeld verschuldigd.
6.	Per deelnemend ruitersportcentrum is één persoon verantwoordelijk voor de groep
ruiters (bestaande uit twee of meer) in het algemeen en in het bijzonder voor het gedrag
dat de meegenomen eigen ruiters en hun supporters vertonen. Deze persoon meldt de
ruiters ook aan tussen de gestelde tijden die kenbaar worden gemaakt op de
startlijsten. Advies is om hiervoor een instructeur, bedrijfsleider of eigenaar van het
ruitersportcentrum aan te stellen. Deze persoon is tevens de contactpersoon voor het
organiserende ruitersportcentrum tijdens de regioselectie.
7.	Ruiters moeten minimaal twee uur voor de geplande starttijd aanwezig zijn. Zijn zij later
aanwezig, dan wordt de startmogelijkheid hen ontnomen. De aanvangstijd voor de
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ruiters die aan het begin van het programma starten, staat vermeld op de startlijst.
8.	De ondernemer van het ruitersportcentrum waarvoor de ruiter uitkomt, is
verantwoordelijk voor toewijzing van de paarden/pony’s.
9.	Indien een toegewezen paard niet fit genoeg is te starten, kan een ruiter met een ander
paard starten, mits dit vooraf duidelijk en zo vroeg mogelijk aan het secretariaat is
gemeld.
10.	Iedere ruiter heeft het recht het paard vooraf los te rijden. De ondernemer van het
ruitersportcentrum waarvoor de ruiter uitkomt bepaalt de losrijtijd. Maximaal 10 minuten
voorafgaand aan de proef mag worden losgesprongen.
11.	Door deelname aan de regioselectie verplicht de ruiter zich om deel te nemen aan de
halve finale, mits hij/zij daartoe is gekwalificeerd.

Artikel 8 – De halve finale
1.	Vanuit de regionale selecties kwalificeren zich maximaal 12 ruiters per regioselectie per
categorie, zoals gesteld in artikel 7 van dit document, voor de halve finale.
2.	De ondernemer van het ruitersportcentrum waarvoor de ruiter uitkomt, is verantwoordelijk
voor toewijzing van de paarden/pony’s.
3.	Indien een toegewezen paard niet fit genoeg is te starten, kan een ruiter met een ander
paard starten, mits dit vooraf duidelijk en zo vroeg mogelijk aan het secretariaat is
gemeld.
4.	Het inschrijfgeld voor de halve finale bedraagt € 8,- per ruiter. Het inschrijfgeld moet
betaald zijn alvorens er wordt gestart. Aan ruiters die hun inschrijfgeld niet hebben
voldaan, wordt geen startgelegenheid geboden. Wanneer de ruiter zich niet minimaal
48 uur van tevoren heeft afgemeld, is het startgeld verschuldigd.

Artikel 9 – De finale
1.	Vanuit de halve finale kwalificeren zich 20 ruiters per categorie voor de finale.
2.	De ondernemer van het ruitersportcentrum waarvoor de ruiter uitkomt, is
verantwoordelijk voor toewijzing van de paarden/pony’s.
3.	Indien een toegewezen paard niet fit genoeg is te starten, kan een ruiter met een ander
paard starten, mits dit vooraf duidelijk en zo vroeg mogelijk aan het secretariaat is
gemeld.
4.	De ruiter is geen inschrijfgeld verschuldigd voor deelname aan de finale.
5.	Na afloop van de finale is er één winnaar per categorie. Deze ruiters worden gehuldigd
tot ‘Best springende manegeruiter van het jaar’ in hun categorie.
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PROTOCOL BEOORDELING SPRINGCOMPETITIE
Ruiter:
Datum:
Paard / Pony:
Jury:
Ruitersportcentrum:
Plaats:

Basisparcours

Proef: S40/S60/S80

Aftrekpunten

1.

Hindernis 1

2.

Hindernis 2

3.

Hindernis 3

4.

Hindernis 4

5.

Hindernis 5

6.

Hindernis 6

7.

Hindernis 7

8.

Hindernis 8

9.

Hindernis 9

Aantekeningen van het
jurylid

10. Hindernis 10
Factor
11. De wijze van rijden

5x

12. Houding en zit

4x

13.

Binnenkomen, groeten en algemene
verzorging
Subtotaal punten
Subtotaal aftrekpunten
Totaal
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1x

Cijfer

Sub-totaal
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Selectieprocedure
‘Springcompetitie
2019-2020’

Lokale
selectie

Lokale
selectie

Lokale
selectie

Lokale
selectie

Lokale
selectie

Lokale
selectie

Max 6 ruiters per categorie per RSC

Regionale
selectie

Regionale
selectie

Regionale
selectie

Regionale
selectie

Max 12 ruiters per categorie gaan door naar de Halve Finale

Halve Finale

(48 ruiters per categorie, max 144 ruiters)

Max 20 ruiters per categorie gaan door naar de Finale

Finale

(20 ruiters per categorie, max 60 ruiters)
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