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Wedstrijdreglement Clubkampioenschappen 

Ruitervereniging Ravensbosch 
 

Voorwoord 

In dit reglement kan niet iedere gebeurtenis worden voorzien. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om in ieder onvoorzien of uitzonderlijk geval, in een 

sportieve geest zoveel mogelijk in overeenstemming met dit reglement te beslissen of te handelen. 

Tijdens de wedstrijden van Ruitervereniging Ravensbosch zijn tevens de wedstrijdreglementen van 

de KNHS van kracht. Het reglement van Ruitervereniging Ravensbosch prevaleert hierop. 

 

 

Promotieregeling 

De eerste drie combinaties die het clubkampioenschap dressuur en/of het clubkampioenschap 

springen behalen zijn verplicht het daarna te verrijden kampioenschap een handicap hoger te starten 

als waarin ze het kampioenschap behaald hebben. Voor recreatieruiters geldt dat zij niet hoger 

hoeven te promoveren dan de klasse Beginners. Voor concoursruiters geldt dat zij in de hoogste 

klasse volgens hun combinatienummer moeten starten waarmee zij op dat moment staan 

ingeschreven bij het KNHS. 

 

 

Deelnemers wedstrijden 

Deelnemende ruiter of amazone dient lid te zijn van de Ruitervereniging Ravensbosch.  

De deelnemers dienen op tijd aanwezig te zijn.  

Het zich zonder toestemming van de jury te paard te bevinden in de dressuurring of het 

springparcours is op straffe van diskwalificatie verboden. 

Bij alle wedstrijden is het dragen van een CE goedgekeurde veiligheidscap met driepuntssluiting 

verplicht. Dit geld tevens voor het losrijden.  

Iedere deelnemer mag met één paard deelnemen waarmee hij geselecteerd kan worden voor de 

finale van het kampioenschap. Deze keus behoort voor aanvang van de eerste selectie wedstrijd bij 

het bestuur bekend te zijn. Overige paarden die men in het springen of dressuur start, worden buiten 

mededingen gestart. Als een paard onverwijld uitvalt door kreupelheid of door ziekte is het 

toegestaan met een ander paard te starten. In geval van verkoop of het niet beschikbaar zijn van 

hetzelfde paard, enkel betreffende een manegepaard, is het eveneens toegestaan het 

kampioenschap met een ander paard te vervolgen. 

Voor de titel clubkampioen dressuur mag men een ander paard starten dan voor de titel 

clubkampioen springen. Voor de titel clubkampioen algemeen behoort men met hetzelfde paard in 

zowel dressuur als het springen te starten. Bij de pony's geldt dat voor het algemeen kampioenschap 

er bij het springen en dressuur met een verschillende pony gestart mag worden. 

 

 

  



 
 

www.rvravensbosch.nl  2 

 

Klassen indeling 

Er is voor zowel de dressuur als het springen een handicap ingesteld. 

Pony's 

Dressuur: FNRS-proef zonder galop, B, L, M, Z 

Springen: Klasse van 40 cm tot 130 cm  

Bij de pony's is het tevens mogelijk om een parcours van balken af te leggen, in het dagklassement 

zullen deze deelnemers gewaardeerd worden met 1 punt. 

Paarden 

Dressuur: Klasse B,  L1, L2, M1, M2, Z1, Z2 

Springen: Klasse van 40 cm tot 135 cm 

De combinaties die staan ingeschreven bij het KNHS dienen te starten in hoogste klasse waarmee zij 

met hun combinatienummer zijn ingeschreven bij het KNHS. De recreatieruiters worden ingedeeld 

naar goeddunken van het bestuur, in overeenstemming met het niveau waarop zij rijden en behaalde 

resultaten van de combinatie in het verleden. Het kampioenschap is verdeeld in twee categorieën: 

de categorie pony's en de categorie paarden. 

 

 

Prijzen 

Bij ex aequo klassering in de dressuur bestaat de mogelijkheid het cijfer gegeven voor de 

rijvaardigheid en het effect van de hulpen, de plaatsing te laten bepalen. Indien dit cijfer ook gelijk is, 

dan bepaald het cijfer voor de houding en zit en inwerking van de hulpen de plaatsing.  

Bij ex aequo klassering in het eindklassement van de dressuur en/of springen is de plaatsing in de 

finale bepalend. Bij ex aequo klassering in het eindklassement van het clubkampioenschap algemeen 

is de plaatsing in de finale van het dressuur bepalend.  

De prijzen die beschikbaar worden gesteld zijn de gebruikelijke rozetten. Voor de clubkampioenen 

zijn er ereprijzen beschikbaar gesteld. Per selectie wedstrijd zullen er dagprijzen beschikbaar worden 

gesteld. De bovengenoemde prijzen worden uitsluitend door de jury toegekend. 

Prijzen worden uitsluitend door de Ruitervereniging Revensbosch beschikbaar gesteld. 
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Puntentelling 

De combinaties worden beoordeeld in de handicap waarin men gestart is. Door middel van selectie 

wedstrijden worden de combinaties geplaatst voor de finale wedstrijd.  

Per selectie wedstrijd wordt er een dagklassement samengesteld over de twee categoriën namelijk,  

de pony's en de paarden.  

Dit klassement wordt als volgt samengesteld: 

Als eerste in de dressuur wordt de combinatie geplaatst die, de wedstrijddag het meeste aantal 

punten behaald heeft. 

Als eerste in het springen wordt geplaatst de combinatie die met het geringste aantal strafpunten 

en/of beste tijd heeft gereden. 

Bij zowel het springen als de dressuur wordt het dagklassement als volgt gewaardeerd: 

1e plaats   30 punten 

2e plaats   29 punten 

3e plaats   28 punten 

enz. 

Vanaf 30ste tot ... plaats 1 punt 

 

Voor de finale worden de beste tien combinaties geplaatst. De punten behaald in de selectie 

wedstrijden worden bij elkaar opgeteld zodoende een kwalificatie voor de finale te verkrijgen. Bij een 

ex aeqou plaatsing op plaats tien, worden al de tiende plaatsen gekwalificeerd voor de finale. 

De totaaltelling van de punten behaald in de selectie wedstrijden en in de finale bepalen het 

klassement van het clubkampioenschap springen en dressuur.  

Het aantal behaalde punten in de finale wordt met twee vermenigvuldigd. 

De totaaltelling van het behaalde aantal punten in het dressuur- en het spring-kampioenschap geven 

de klassering in het clubkampioenschap algemeen. 

 

 

Algemene bepalingen 

Dit reglement is bedoeld voor zowel de pony's als voor de paarden. 

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Ruitervereniging Ravensbosch en is bedoeld als 

een aanvulling op het wedstrijdreglement van de KNHS. Voor wat betreft de beoordeling van zowel 

het springen als de dressuur zijn de reglementen van het KNHS bindend. 

Tegen uitspraak van de jury bestaat geen appèl. 

Over foutieve toepassing der voorschriften kan men reclameren. 

 


