Kampioenschapsbepalingen
Nederlands Kampioenschap Voltige 2020
Ingaand op 1 januari 2020
De Nederlandse Kampioenschappen Voltige worden gehouden tijdens het CVI Ermelo op 1-3 mei 2020:
Deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap zijn de Nederlandse combinaties die deelnemen aan het CVI***
en CVIJ** en de nationale voltige klassen ZZ en junioren. Per rubriek wordt een klassement opgemaakt. De
einduitslag van de Nederlandse combinaties in zowel de internationale rubriek als de vergelijkbare nationale
rubriek worden samengevoegd in een afzonderlijk klassement welke de uitslag is van het Nederlands
Kampioenschap Voltige. In de volgende klassen worden Nederlands kampioenschappen voltige gehouden;







Teams klasse ZZ
Teams klasse junioren
Solo’s klasse ZZ (dames en heren)
Solo’s klasse junioren (dames en heren)
Pas-de-Deux klasse ZZ
Pas-de-Deux klasse junioren

Algemene Bepalingen
De voorwaarden van dit reglement zijn aanvullingen/afwijkingen op de reglementaire wedstrijdbepalingen van het
Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Voltige. In alle gevallen waarin dit
kampioenschapsreglement, het Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Voltige niet voorzien,
dan wel in gevallen waarin geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, beslist de KNHS.
Er dient gevoltigeerd te worden volgens de FEI Vaulting rules 2020. Per klasse zal er een plicht en een kür
gevoltigeerd worden waarover een totaal score wordt opgemaakt. In de klasse ZZ solo CVI*** worden drie
onderdelen gevoltigeerd, te weten, plicht, technische test en kür. In de Pas-de-Deux klassen wordt twee keer een
kür getoond. Alle onderdelen worden apart van elkaar getoond.
Per klasse is kampioen de voltigeur die, cq. het Pas-de-Deux, het team dat het hoogste puntengemiddelde
behaalt in de totale score. De totale score dient minimaal een 6.0 te zijn om een kampioenschapstitel uit te reiken.
Is de totale score lager dan een 6.0, wordt er geen kampioenschapstitel vergeven.
In geval van ex-aequo klassering is het hoogste puntentotaal toegekend in de laatste test doorslaggevend. Indien
er nog steeds sprake is van een ex-aequo positie, zal eerst de artistieke score van de laatste test, dan de
technische score of tot slot de uitvoering score doorslaggevend zijn.
1. Voorwaarden voor deelname aan het Nederlands kampioenschap voltige
Selectievoorwaarden
Er geldt een vrije inschrijving voor deelnemers die in 2020 tenminste 1 maal hebben deelgenomen aan een
(inter)nationale wedstrijd in de betreffende klasse waarin de voltigeur/het team wil uitkomen op het Nederlands
Kampioenschap. De wedstrijd telt alleen wanneer de deelnemer is geplaatst in het eindklassement van de
betreffende wedstrijd (niet uitgesloten of gediskwalificeerd). Daarnaast moet de deelnemer minimaal 1x een
eindscore van 6,0 behaald hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het kampioenschap.
Bij deelname in een teamrubriek mogen maximaal twee voltigeurs in de teamopstelling wisselen ten opzichte van
de teamopstelling waarmee de kwalificatie is behaald. Bij deelname in een Pas-de-Deux rubriek moet het Pas-deDeux bestaan uit dezelfde voltigeurs als waarmee de kwalificatie is behaald.
Indien de deelnemer gestart is op internationale wedstrijden dan tellen deze als volgt mee voor deelname aan het
Nederlands Kampioenschap Voltige:
- Senior 3* staat gelijk aan klasse ZZ (zowel voor team, Pas-de-Deux als solisten)
- Junior 2* en CVI2 staat gelijk aan klasse junioren (zowel voor team, Pas-de-Deux als solisten)
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Startgerechtigdheid
Startgerechtigd aan het Nederlands Kampioenschap zijn de combinaties die startgerechtigd zijn in de rubriek
CVI*** en CVIJ** conform de kwalificatiecriteria van de FEI (Qualification criteria for 2020). Alleen de combinaties
die vanwege hun persoonlijke klassering niet mogen deelnemen aan de CVI rubrieken mogen starten in de
nationale rubrieken. Dit is inclusief de junioren die vanwege hun leeftijd nog niet startgerechtigd zijn in het CVIJ**.
Voorwaarden over paspoort en entingen van deelnemende paarden zie voor de CVI rubrieken het FEI schedule
op www.cviermelo.nl. Voor nationale rubrieken zie de voorwaarden in het vraagprogramma dat te vinden is in
Mijn KNHS.
Het is niet toegestaan om in dezelfderubriek (team/Pas-de-Deux/solo) zowel deel te nemen aan het Nederlands
Kampioenschap als aan de Hippiade Voltige. Per jaar dient als team/Pas-de-Deux een keus gemaakt te worden
aan welk kampioenschap wordt deelgenomen. Voorbeeld: Indien is deelgenomen aan het Nederlands
Kampioenschap in een teamrubriek dan mag de voltigeur in het betreffende jaar niet deelnemen aan een
teamrubriek van de Hippiade Voltige. Het is wel toegestaan om in een Pas-de-Deux of solorubriek deel te nemen
aan de Hippiade mits voldaan wordt aan het geldende kampioenschapsreglement.
Aanvullende bepalingen
- Er zal een veterinaire controle van het voltige paard plaatsvinden voorafgaand aan de wedstrijd. Het paard dient
‘fit to compete’ te zijn.
- Baan verkennen is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen moment in het programma.
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