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Reglement clubkampioenschap Hippisch Hattem (KNHS/ FNRS) 

 

 
 

▪ Alle leden van de Driehoekruiters, Marleruiters, Ponyvrienden en vrienden van Hippisch 
Hattem, mogen zich inschrijven voor deze wedstrijd.  

▪ Deze wedstrijddag bestaat uit een KNHS kampioenschap en een FNRS kampioenschap.  
▪ Aan de KNHS dag neemt iedereen deel die KNHS wedstrijden rijdt of ooit KNHS wedstrijden 

gereden heeft. 
▪ Je doet mee aan de FNRS wedstrijd als je binnen de vereniging hebt gekozen voor het FNRS-

traject. 
▪ Deelname alleen toegestaan met ingeënt paard/ pony. 
▪ De wedstrijd wordt verreden op het terrein van Hippisch Hattem (Vijzelpad 112 te Hattem). 
▪ De aanvangstijd is afhankelijk van de deelname. De wedstrijd dient voor het duister invalt te 

eindigen.   
▪ Op de gehele wedstrijd is het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS/ FNRS van 

toepassing, evenals het van toepassing zijnde disciplinereglement. Voor de bepaling van het 
kampioenschap gelden de regels vermeld onder ‘Puntentelling kampioenschappen’. 

▪ HC starts tellen niet mee voor de prijzenschaal in het kampioenschap.   
▪ Voor iedere deelnemer is er de mogelijkheid om met 1 pony of paard starten.  
▪ Iedere foutloze combinatie in het klassieke parcours dient een barrage te rijden. FNRS ruiters 

worden tijdens het basisparcours beoordeeld volgens het protocol FNRS springen en rijden 
geen barrage.  

▪ Je komt alleen in aanmerking voor het algemeen kampioenschap wanneer je met hetzelfde 
paard/ pony dressuur rijdt en springt.  

▪ Er is een KNHS kampioenschap paarden, een KNHS kampioenschap pony’s en een FNRS 
kampioenschap (paarden en pony’s in 1 klassement).  

▪ FNRS ruiters worden ingeschaald in overleg met de instructie en/of eigenaar van de 
pony/paard. 

▪ KNHS ruiters: om voor prijzen en het kampioenschap in aanmerking te komen moet de 
combinatie in de eigen, hoogst – flexibel – gereden klasse uitkomen. 

▪ Alle kampioenschappen worden in handicap verreden. De handicap geldt voor alle klassen en 
categorieën. 

▪ Voor KNHS gelegenheidscombinaties geldt dat de hoogste klasse van ruiter of paard 
bepalend is in welke klasse er gestart wordt. De verantwoordelijkheid voor het starten ligt bij 
de ruiter. 

▪ Prijsuitreiking vindt plaats ca 1 uur na de laatste start. Er zijn prijzen voor de nummers 1, 2 en 
3 van de kampioenschappen.  

▪ Het is niet toegestaan om los te rijden in de wedstrijdring.  
▪ Bij calamiteiten (of bij interpretatie van het reglement) wordt, op basis van de aard en 

omvang hiervan, naar alle redelijkheid door het bestuur besloten wat er met het 
kampioenschap gebeurt.  



▪ Deelname op eigen risico. 
▪ Met inschrijving voor deze wedstrijd geeft de deelnemer toestemming voor het maken van 

beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging of 
promotiedoeleinden op website, social media en offline publicaties. Hippisch Hattem heeft 
het recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen tijdens deze wedstrijd. De 
deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit 
verband. Tevens heeft Hippisch Hattem het volledige recht voor publicatie van start- en 
uitslagenlijsten waarop privacygegevens vermeld staan.  
 

Puntentelling kampioenschappen: 

▪ De dressuurkampioen wordt degene met het hoogste aantal punten. Dit geldt voor zowel 
FNRS-, als KNHS-ruiters.  

▪ Wordt het kampioenschap verdeeld over meerdere ringen gereden, dan moeten de eerste 2 
geplaatsten van beide ringen overrijden bij één jury.  

▪ Voor de KNHS-ruiters geldt: de springkampioen wordt degene met een foutloze barrage en 
de snelste tijd. Wanneer er niemand foutloos is in het klassieke parcours, geldt het minst 
aantal strafpunten en vervolgens de snelste tijd. Bij dezelfde barragetijd en dezelfde 
stijlpunten geldt de tijd uit het eerste springparcours. 

▪ Voor FNRS ruiters geldt dat degene met het hoogst aantal punten in het basisparcours 
volgens Het FNRS springprotocol springkampioen is. Hier wordt geen barrage verreden.  

▪ Voor het algemeen kampioenschap worden de plaatsingspunten als volgt verdeeld: 1e plaats 
krijgt 100 punten, 2e plaats krijgt 98 punten, 3e plaats 96, enzovoort. Dit geldt voor zowel 
springen als de dressuur.  

▪ De plaatsingspunten van de dressuur en het springen worden bij elkaar opgeteld. Degene 
met het hoogste aantal punten wordt algemeen kampioen.  

▪ Mocht er na deze totaaltelling een gelijke stand ontstaan, dan wordt er gekeken naar degene 
die de hoogste dressuurpunten heeft behaald.  

▪ Bij een gelijke stand in de dressuur wordt er gekeken naar de snelste tijd in de barrage. 
Mocht deze ook gelijk zijn, dan hebben we 2 algemeen kampioenen.  

 
 

 
 

 


