Selectiewedstrijden KOY
Checklist voor verenigingen
AANVRAGEN
Wedstrijd is aangemeld als selectiewedstrijd bij het opstellen van de kalender. Datum
selectiewedstrijd ligt tussen 1 oktober (indoor) en 1 mei (outdoor) tot 2-3 weken voor de
regiokampioenschappen
INSCHRIJVEN
Inschrijvingen van combinaties die selectie willen rijden hebben voorrang op combinaties die niet
selectie rijden, mits zij zich voor de sluitingsdatum hebben ingeschreven. Indien er nog ruimte in het
programma is dient de organiserende organisatie de redelijke moeite doen deze deelnemers alsnog
in de delen ook al is de inschrijving na de sluitingsdatum.
Combinaties die zich opgegeven hebben als selectie, als zodanig in het Hartman programma
vermelden.
ORGANISEREN VAN DE WEDSTRIJD
Samenvoegen categorieën: De pony’s categorie A/B en D/E worden gezien als één categorie. De
categorie C kan toegevoegd worden aan de categorie A/B of D/E indien de organisatie dit wenst.
In de dressuur dienen samengevoegde categorieën door één en dezelfde jury te worden beoordeeld.
Bij het springen hebben zij ieder hun eigen hoogte maar in de einduitslag worden zij weer
samengevoegd tot één categorie.
Bij de klasse B dient de rijstijlbeoordeling van de genoemde categorieën door dezelfde jury
beoordeeld te worden.
Dressuur: geef de juryleden van de selectieringen zsm door aan de kring via de mail.
(deoudeijssel@outlook.com) Geef ook eventuele wisselingen door.
Dressuur: Splitsen van een klasse kan indien er meer dan 32 combinaties selectie rijden. Overleg dit
direct met de kring.
Dressuur: Juryleden van de selectieproeven dienen lid te zijn van een vereniging van buiten Kring
de Oude IJssel. Indien in het outdoorseizoen twee proeven per combinatie gereden kunnen worden,
dienen de selectieproef en de tweede proef beoordeelt te worden door twee verschillende juryleden.
In het indoorseizoen geldt deze regel niet en mogen beide proeven beoordeelt worden door dezelfde
jury.
Dressuur: de selectieproef die verreden dient te worden staat genoemd in regel 4 van het
reglement. Kijk goed welke dit is, vooral als je de laatste sel wedstrijd van de competitie organiseert.
Dressuur: De selectieproef dient altijd als eerste ingedeeld en verreden te worden.
Springen: De rubrieken van de paarden of de pony's die op rijstijl beoordeeld worden, dienen door
dezelfde rijstijljury beoordeeld te worden.
Springen: selectiewedstrijden die binnen onze kring georganiseerd worden dienen in de klasse B
mét barrage verreden te worden.
Springen: Zowel in- als outdoor is elektronische tijdwaarneming verplicht bij de rubrieken die op tijd
verreden worden.
Springen: geef de naam van de parcourbouwer door aan oudeijssel@outlook.com
NA DE WEDSTRIJD
Stuur een kopie van het gehele uitslagenbestand (.DAT) naar KNHS én de Kring
(deoudeijssel@outlook.com). Vermeld eventuele bijzonderheden die zich tijdens de wedstrijd hebben
voorgedaan.
Uitslagen zsm online zetten via bv Startlijsten, de site van de KNHS of via de verenigingssite.
Tijdens het indoorseizoen: voor dressuurjuryleden van buiten de kring een vergoeding aanvragen
voor eventueel extra gemaakte kosten. Noteer: wedstrijd, naam en woonplaats jury, hoogte van
extra gemaakte reiskosten en stuur dit door naar de penningmeester deoudeijssel@outlook.com
(max 15 per jury)
CODE ROOD/ORANJE
Bij een weeralarm of bij andere onvoorziene omstandigheden overlegt het kringbestuur met de
wedstrijdorganiserende organisatie en neemt een beslissing of de wedstrijd door gaat. De kring
communiceert dit met de deelnemers. De wedstrijdorganiserende organisatie kan in dit geval wel
besluiten de wedstrijd door te laten gaan, maar zonder dat deze wedstrijd mee telt als
selectiewedstrijd, bijvoorbeeld indien er sprake is van plaatselijke gladheid in een gedeelte van de
kring.
VRAGEN
Vragen? Deze kun je stellen via de mail: deoudeijssel@outlook.com

CHECK

