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DRESSUUR:
senioren
Kadercriteria
Maximaal aantal ruiters (als combinatie) in het Olympisch – en / of B kader: 8
Op het moment dat het maximaal aantal toegestane ruiters is bereikt zal (zullen) de combinatie(s) met
de laagste score over de (her)kwalificatie termijn niet worden opgenomen en / of opgenomen blijven in
het betreffende kader.
Olympisch kader:
•
Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 9 maanden op minimaal drie
CDI 3* of hoger, waarvan één in het buitenland, een score van 75% te behalen in de Grand Prix.
en/of
•
Team deelname aan het WK Herning
B kader:
•
Voor opname en herkwalificatie dient de combinatie in een cyclus van 9 maanden op minimaal drie
CDI 3* of hoger, waarvan één in het buitenland, een score van 72% te behalen in de Grand Prix. De
Grand Prix tijdens het NK en het CDN Rotterdam (mits onder dezelfde voorwaarde als het CDIO)
worden aangemerkt als een CDI score.
Potential group (geen vermelding op KNHS website):
•
Voor opname dient de combinatie in een cyclus van 9 maanden op minimaal drie CDI 3* of hoger,
waarvan één in het buitenland, een score van 71% te behalen in de Grand Prix. De combinatie
wordt voor maximaal één jaar opgenomen in de potential group.
Internationaal Kampioenschap
•
Olympisch Spelen
nvt
•
Wereld Kampioenschap
Herning
6 – 14 augustus
•
Europees Kampioenschap
nvt
Observatie wedstrijden Internationaal Kampioenschap
•
Deelname aan alle onderdelen (Grand Prix, Grand Prix Special & Grand Prix Freestyle) is verplicht
(mits gekwalificeerd en vermeld in het vraagprogramma)
o Ermelo
NK
5 – 8 mei (verplicht)
o Exloo
CDI 3*
3 – 6 juni¹
o Rotterdam
CDIO
23 – 26 juni¹
o Aachen
CDIO
28 juni – 3 juli¹
¹ de combinatie dient op twee van de drie aangegeven observatie wedstrijden te starten, dit in
overleg én goedkeuring door de bondscoach
•
Overige door de bondscoach vooraf aan te wijzen FEI 4* & 5* wedstrijden
Trainingskamp / -dagen Internationaal Kampioenschap
•
Ermelo
13 – 14 april
•
Ermelo
volgt
Teamkleding
•
Kledingpakket:
o Sportief pakket voor deelnemer en één groom (elke twee jaar)
▪
Jack, vest, 2 polo’s, 2 T-shirts
o Dressuurfrack (wordt op verzoek vervangen)
o 3 zadeldekjes
o 1 TeamNL deken (bij uitzending naar een Internationaal Kampioenschap)
•
Voorschriften:
o Opening-/sluitingsceremonie & veterinaire keuring: items uit het “sportief kledingpakket” en / of
in overleg met de bondscoach / teammanager
o Overige momenten: items uit het “sportief kledingpakket”
Tegemoetkoming onkosten (per Topsporter)
•
Internationaal kampioenschap: deelnemers in het nationale team, inclusief één meereizende
reserve deelnemer voor het nationale team komen in aanmerking voor:
o Tegemoetkoming inschrijf-/ deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, etc.): € 500,=.
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Tegemoetkoming Reiskosten: € 0,75 per kilometer voor een paardenvrachtwagen (gerekend
vanaf Utrecht – www.viamichelin.nl) naar de bestemming of luchthaven bij overzeese
bestemmingen).
Landenwedstrijd (Compiègne, Rotterdam, Aachen, Falsterbo): deelnemers in het nationale team,
inclusief één meereizende reserve deelnemer voor het nationale team komen in aanmerking voor:
o Tegemoetkoming inschrijf-/ deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, kosten
overnachtingen etc.): € 500,=.
o Tegemoetkoming reiskosten: € 0,75 per kilometer voor een paardenvrachtwagen (gerekend
vanaf Utrecht – www.viamichelin.nl) naar de bestemming of luchthaven bij overzeese
bestemmingen).
o Tegemoetkoming brugkosten (Falsterbo - indien van toepassing): maximaal € 350 per
Topsporter (na overlegging van een factuur).
o

•
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