Uitzending “World Breeding Dressage
Championship for Young Horses” te Verden 2020
World Breeding Dressage Championship for Young Horses
9 t/m 13 december 2020 Verden

Extra proefgerichte training deelnemers (5,6 en 7
jaar) die door zijn naar het WK + 1e reserve
Locatie: NHC Ermelo
Datum : 5 november 2020
De afvaardiging + 2 reserves per
jaargang

Laatste observatie (5,6 en 7 jaar)
Locatie: Nunspeetse Ruiterclub, Nunspeet (Indoor)
Datum : 1 en 2 oktober 2020
1 proef Final Dressage Test + bekendmaking wie er
door mogen naar het WK
Beste ca, 20 paarden per jaargang.
Definitief aantal besluit commissie

Tweede observatie training (5,6 en 7 jaar)
Locatie: Nunspeet (Wezenland 39, Nunspeet)
Datum : 18 en 19 mei 2020
Deze observatie komt te vervallen
Beste ca, 20 paarden per jaargang.
Definitief aantal besluit commissie

Extra instromingsmoment
moment, data nog niet
bekend.
Preliminaryproef, voor
paarden die in 2020 nog
niet eerder zijn
aangeboden.
Per jaargang kunnen er
drie ‘wildcards’ uitgedeeld
worden, vanwege het
verplaatsen van het WK.

Eerste observatie training (5,6 en 7 jaar)
Datum : voor 20 april 2020 aanleveren
Video materiaal aanleveren.
Preliminaryproef + extra aangegeven oefeningen
commissie beoordeeld de proef
Beste 15 paarden per
jaargang

KWPN/NRPS traject
KWPN-selectie via PAVO cup 2019
De 15 beste combinaties uit de PAVO
cup 2019 4- en 5-jarigen en 6-jarigen.
Voor deze laatste groep geldt tevens;
ZZ-Zwaar + 5 winstpunten of LT
startgerechtigd
+ De paarden die deel hebben
genomen aan World Breeding
Dressage Championships for Young
Horses 2019

Beste 15 paarden per
jaargang

KNHS observatie Jonge dressuurpaarden op 25 maart en 7
april 2020
Via videomateriaal stuur de Preliminaryproef via We
Transfer of de WhatsApp
Startgerechtigheidseis:
Ruiter lid van de KNHS en combinatie in bezit van startpas.
5-jarigen: M2 startgerechtigd
6-jarigen Z1 startgerechtigd
7-jarigen : ZZ-Zwaar + 5 winstpunten of
LT startgerechtigd,
(Startgerechtigdheid per 1 april)

De genoemde aantallen zijn richt aantallen. Het is volledig aan de selectiecommissie om
hiervan af te wijken op basis van de kwaliteit van de deelnemende paarden.

