Kampioenschapsbepalingen:

KNHS-Kampioenschappen eventing 2022

De volgende KNHS-kampioenschappen eventing worden verreden:


Geestmerambacht Langedijk, 6-7 augustus

Paarden klasse L (tevens
equipekampioenschap) M, Z



Westdorpe, 3-4 september

Pony’s klasse L, M, Z,
Equipekampioenschap



Varsseveld, 16 t/m 18 september

CCI3*-S en 6- en 7-jarige paarden
(resp. op CCI2*-S en CCI3*-S niveau)

1. Algemene voorwaarden
1. Combinaties dienen in het bezit te zijn van een geldige KNHS-Startpas.
2. Combinaties die afgevaardigd worden vanuit de regio of vrij kunnen inschrijven dienen zich in
te schrijven via Mijn KNHS.
3. Een combinatie mag tijdens een Regio- en/of KNHS-kampioenschap alleen starten in de
hoogste klasse waarin waarop de combinatie in de periode tussen 1 maart 2022 tot aan 12
dagen voor het kampioenschap uitgekomen is. Wanneer gestart is in een hogere klasse (dit
geldt voor reglementaire, onreglementaire en hc-starts) is men niet meer startgerechtigd in de
lagere klasse op de kampioenschappen. Uitzondering voor een combinatie op het verplicht
starten in de hoogste klasse zijn combinaties die verplicht moeten degraderen. Zij mogen
tijdens de Regio- en/of KNHS-kampioenschappen uitkomen in de klasse waarnaar zij
gedegradeerd zijn. Ook geldt een uitzondering voor ponycombinaties die deel hebben
genomen aan een CCIP2* of CCI1* of CCI2* (paarden). Deze mogen deelnemen aan het
kampioenschap klasse Z-pony’s.
4. Voor de selectie-eisen geldt dat resultaten behaald tot en met 12 dagen voor het
kampioenschap meetellen.
5. Een ruiter mag per klasse slechts met één paard/pony deelnemen aan het kampioenschap.
Uitzondering hierop zijn de kampioenschappen CCI3* en de klasse Z-pony’s waarbij alleen
het paard/pony waarmee men als hoogste is geëindigd telt voor het kampioenschap.
6. Regionale kampioenschappen zijn geen selectie voor de KNHS-kampioenschappen. Voor de
klasse L-paarden kan de regio hierop een uitzondering maken.

2. Bijzondere voorwaarden
2.1. KNHS Kampioenschap Paarden
Klasse L paarden:
1. Iedere regio vaardigt maximaal 6 combinaties af, die allen uit dezelfde regio komen, naar het
kampioenschap klasse L.
2. Regio’s bepalen de selectie en leveren hun equipe aan bij de KNHS d.m.v. de
afvaardigingslijst. De KNHS zal deze combinaties na controle op startgerechtigheid op
definitief zetten. Naast het individuele kampioenschap doen minimaal 4 door de regio
aangewezen combinaties mee aan het equipekampioenschap.
3. De eindscore van de beste 4 combinaties per regio tellen mee voor het equipe
kampioenschap. De regio met de minste strafpunten is winnaar.
4. Ruiters die in 2020 tot aan het kampioenschap in 2022 op 3-ster of hoger zijn gestart zijn
uitgesloten van deelname aan het L-kampioenschap.
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Klasse M paarden
De combinatie dient minimaal 4 winstpunten in de klasse M te hebben behaald.
Klasse Z paarden
Vrije inschrijving.

2.2. KNHS Kampioenschap Pony’s:
Klasse L pony’s:
De combinatie dient minimaal 2 winstpunten in de klasse L te hebben behaald.
Klasse M en Z pony’s:
 Vrije inschrijving.
Equipekampioenschap pony’s:
1. Een pony equipe bestaat uit maximaal 4 verschillende ponycombinaties waarbij de strafpunten
in het springparcours en in de cross country van de beste 3 combinaties bij elkaar opgeteld
worden. De equipe met de minste strafpunten is de winnaar.
2. De leden van een equipe kunnen in verschillende klassen uitkomen.
3. Voorwaarden voor deelname aan het equipe kampioenschap zijn gelijk aan de voorwaarden
voor deelname aan het individuele kampioenschap.
4. In iedere equipe mag door een deelnemer maximaal één pony worden gestart.
5. Een combinatie die uitkomt voor een equipe, rijdt automatisch ook mee voor het individuele
kampioenschap.

2.3. KNHS Kampioenschap CCI3*-S
Aanvullend op de algemene voorwaarden geldt dat deelname aan het CCI3*S kampioenschap niet is
toegestaan als ruiter en paard ook afzonderlijk van elkaar een MER op 4-ster niveau hebben behaald
in de periode tussen 1 maart 2022 en het betreffende kampioenschap.

2.4. KNHS Kampioenschap 6- en 7 jarige eventingpaarden
1. Het Kampioenschap voor 6- en 7-jarige eventingpaarden wordt verreden tijdens een CCI2*S
en CCI3*S rubriek.
2. Om van een kampioenschap te spreken moeten er minimaal 3 deelnemende paarden zijn.
3. Startgerechtigd aan het kampioenschap zijn KNHS-leden die startgerechtigd zijn in de
betreffende rubriek en waarbij het paard voldoet aan de leeftijdseis.
4. Het klassement van het kampioenschap bestaat uit de hoogst geplaatste Nederlandse
combinaties in het eindklassement van de internationale wedstrijd.
5. Voor wat betreft optoming/ harnachement zijn de regels die gelden voor een reguliere CCI2*
en CCI3* van toepassing.
6. Een deelnemer kan met meerdere paarden deelnemen aan het kampioenschap.
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