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Samenstellen Subtopkalender  
Voor zowel wedstrijdsporters als wedstrijdorganisaties is het van belang te streven naar een 
wedstrijdkalender die op sporttechnisch en commercieel vlak zoveel mogelijk tegemoetkomt aan 
ieders wensen. Om deze reden wordt in het jaar voorafgaand aan een bepaald seizoen 
ondergenoemde planning gevolgd om tijdig tot een evenwichtige wedstrijdkalender voor dat seizoen te 
komen: 

Outdoor kalender 

Wanneer  

 

Actie 

Oktober  Aanvragen via Mijn KNHS 

1 december Sluiting van de Subtopkalender outdoor 

Begin januari Kalender definitief  

 

Indoor kalender 

Wanneer  

 

Actie 

Maart  Aanvragen via Mijn KNHS 

1 juli Sluiting van de Subtopkalender indoor 

Begin augustus Kalender definitief  

 

Voor samenstelling van de Subtopkalender worden de procedures gevolgd zoals beschreven in 

onderstaande beschrijving. De KNHS zal een coördineerde rol hebben bij het samenstellen van de 

Subtopkalender. 

Toelichting kalenderprocedure 
Voor vaststelling van de kalender voor dressuurwedstrijden Subtop worden de procedures gevolgd 
zoals beschreven in hoofdstuk 1 .  
De aanvragen voor organisatie van Subtopwedstrijden die worden ontvangen na sluiting van de 
kalender worden volgens de procedures zoals beschreven in hoofdstuk 2 beoordeeld.  
 
 
Aanvragen van aanvragers/organisaties die op het moment van aanvragen een betalingsachterstand 
hebben bij de KNHS ten aanzien van facturen van de KNHS betreffende wedstrijdenafdrachten 
worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat indien op het moment van het indienen van de 
aanvraag er sprake is van openstaande posten waarbij de betalingstermijn is overschreden er bij de 
procedure rondom het vaststellen van de kalender geen rekening wordt gehouden met de aanvraag 
van de desbetreffende aanvrager/organisatie.  

 

Procedure samenstellen Subtopkalender 
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1. Kalenderprocedure aanvragen dressuurwedstrijden Subtop 

 

1. Vraag alleen de datum aan, waarop u  een wedstrijd kunt/ wilt organiseren 

2. De aanvraag wordt getoetst aan de reglementaire en eventueel andere gestelde 

voorwaarden waar de accommodatie en/of organisatie aan moet voldoen om een 

wedstrijd op Subtop niveau te mogen organiseren. Hier zijn aanvullende voorwaarden 

opgenomen in de bijlage  “Eisen en richtlijnen voor Dressuurwedstrijden Subtop”. Indien 

niet voldaan kan worden aan de reglementaire en/of aanvullende voorwaarden zal de 

aanvraag worden afgewezen. 

3. Er kunnen maximaal 4 wedstrijden in dezelfde week worden aangevraagd (week loopt 

van maandag t/m zondag).  

4. Maximaal 2 wedstrijden op dezelfde datum. De wedstrijdlocaties moeten minimaal 75km 

(gemeten Google Maps) uit elkaar liggen 

5. Om alle organisaties een kans te geven om een wedstrijd te organiseren, niet meer dan 

drie wedstrijden per wedstrijdaccommodatie per organisatie 

6. Categorie 1 wedstrijden die tevens subtoprubrieken organiseren krijgen automatisch een 

plek op de Subtopkalender. 

 

 

2. Beoordeling aanvragen na sluiting van de kalender 

 

1. Indien voor de aangevraagde datum nog geen Subtopwedstrijd op de kalender staat en 

het aantal van 4 wedstrijden in die week wordt niet overschreden wordt de aanvraag 

goedgekeurd 

2. Indien de aangevraagde datum reeds is vergeven voor organisatie van een Nederlands 

kampioenschap voor betreffende leeftijdsgroep in dezelfde discipline zal de aanvraag 

worden afgewezen.  

3. De KNHS kan administratiekosten ad €100,- inrekening brengen voor het in behandeling 

nemen van een aanvraag na sluiting van de kalender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen Eisen en richtlijnen voor Dressuurwedstrijden Subtop 
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Bijlage 
Eisen en richtlijnen voor Dressuurwedstrijden 
Subtop 
 
 
Accommodaties  
Accommodaties dienen te beschikken over de volgende faciliteiten:  
 
Outdoorwedstrijden:  
- Speciaal voor de paardensport geprepareerde bodems 
- Ruime afstand tussen twee ringen (minimaal 2 meter, bij voorkeur 5 meter).  
- Het losrijterrein, eveneens outdoor, op een zelfde bodem als wedstrijdbaan met een minimale 

afmeting van 20*40m..  
- 2 juryhokjes per ring bij C en H of mogelijkheid tot het plaatsen van auto’s (bij 3 juryleden 3e Bij M 

of E) 
 
Indoorwedstrijden:  
- Rijhal met minimaal één dressuurbaan 20 x 60 m. 
- Tweede rijhal ten behoeve van losrijden met dezelfde bodem als de wedstrijdbaan met een 

minimale afmeting 20*40m..  
- Speciaal voor de paardensport geprepareerde bodems  
- 2 juryhokjes per ring bij C en H of mogelijkheid tot het plaatsen van auto’s. (bij 3 juryleden 3e Bij M 

of E) 
 
Het aanvragen van een Subtopwedstrijd  
- Een Subtopwedstrijd moet, conform de  kalenderprocedure Subtop door de organisatie 

aangevraagd worden via Mijn KNHS; Indoor vóór 1 mei en Outdoor vóór 1 december. 

- De FEI-jeugdrubrieken Children, Junioren, Young Riders mogen zowel door een organisatie van 
een categorie 1 als van een Subtopwedstrijd uitgeschreven worden.  

- De FEI-rubrieken Children, Junioren en Young Ridens worden altijd volgens de op de website 
gepubliceerde bepalingen verreden.  

 
Het Inschrijven  

- De inschrijvingen worden door de deelnemers gedaan via Mijn KNHS of een door de KNHS 
goedgekeurd inschrijfsysteem.  
  

De Officials  
- De Subtoprubrieken moeten door minimaal 2 juryleden beoordeeld worden. 

- De juryleden worden door de organisatie zelf uitgenodigd (dagvergoeding en reiskosten voor de 
organisatie, als richtlijn hiervoor zie wedstrijdtarievenlijst van het betreffende jaar).  

 
De Startlijsten  
- De startlijsten worden door de organisatie in een vaste lay-out (nr., Hfdnr, combinatienr., 

Amazone/ruiter, Paard, Vader, Geslacht, Geb.jr, Kleur, Tijd, Klasse)  geplaatst bij de 
betreffende wedstrijd in de KNHS-wedstrijdkalender  

- Minimaal één week voor de wedstrijddag moet de eerste startlijst geplaatst worden.  

- De laatste en definitieve startlijst maximaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd.  

 

De rekenkamer  
- Uitslagen dienen correct verwerkt te worden in het wedstrijdprogramma Concours 3.5 of een door 

de KNHS goedgekeurd wedstrijdprogramma 
- Alle door de jury gegeven cijfers moet per combinatie ingevoerd worden en als zodanig in het 

juiste format t.b.v. uitslagverwerking en koppeling GDA aan de KNHS worden verzonden .  
- Per combinatie wordt op de te publiceren uitslagenlijsten het resultaat van de afzonderlijke 

juryleden in punten weergegeven, een totaalresultaat in punten en in percentage.  
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Uitslag verwerking  
- Vermelding van het Combinatienummer op de uitslaglijsten is verplicht.  
- De uitslagen dienen aan het eind van de wedstrijddag geplaatst te worden bij de betreffende 

wedstrijd in de Wedstrijdkalender van Mijn KNHS. Zodat de pers tijdig de uitslagen kunnen 
verslaan.  
 

 
 
Calamiteiten  
Bij slechte weersomstandigheden beslist de hoofdjury of federatievertegenwoordiger of het 
verantwoord is om de wedstrijd te laten doorgaan. De hoofdjury of de federatievertegenwoordiger kan 
ook beslissen om een deel van de wedstrijd af te gelasten.  
In geval van afgelasten van selectiewedstrijden door weersomstandigheden zal de KNHS waar 
mogelijk een herkansing laten organiseren of besluiten minder wedstrijden mee te laten tellen.  
In geval van een uitbraak van een besmettelijke ziekte kan informatie ingewonnen worden bij de 
Sectorraad Paard via www.sectorraadpaard.nl .  
De KNHS volgt dan het calamiteitenplan van de Sectorraad Paard.  
U kunt in serieuze noodgevallen bellen met 0900-112KNHS  (0900-1125647) Dit nummer is voor het 
melden van noodgevallen tijdens KNHS-wedstrijden en evenementen zoals een ernstig ongeval van 
een deelnemer of het overlijden van een paard, een geweldsituatie, seksuele intimidatie en misbruik of 
de uitbraak van een besmettelijke paardenziekte zoals Rhino. 

 

 


