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Algemeen:  

1. Het reglement is met de achterliggende gedachten gemaakt:  

a. snel en effectief de kalender maken in goed onderling overleg tussen de organiserende partijen  

b. de HC’s en stichtingen dezelfde rechten verlenen als de verenigingen  

2. Het doel van de kalender is:  

a. het in kaart brengen en evenwichtig verdelen van alle wedstrijden die door verenigingen, 

stichtingen en HC’s die onder de kring de Oude IJssel vallen georganiseerd worden tijdens een 

seizoen.   

b. dat  in de kalender zichtbaar is welke wedstrijden selectiewedstrijden zijn voor het 

kringkampioenschap en voor de selectie voor de afvaardiging naar de regiokampioenschappen. 

c. Voor de aangevraagde wedstrijden zal gestreefd worden een evenredige verdeling over de 

weekenden en verenigingen te  maken.   

Bij eventuele beslissingen zal het belang van de ruiter hoog in acht genomen worden 

 

Tijdspad:  

1. Verenigingen, HC’s en stichtingen dienen de wedstrijden die ze willen organiseren in bij de 

wedstrijdsecretaris van Kring de Oude IJssel via de mail (wedstrijdkalenderKOY@outlook.com). De 

wedstrijdsecretaris van de kring stuurt hiervoor via de mail een format rond met het verzoek dit 

te gebruiken om de wedstrijdgegevens aan te leveren.  

2. De wedstrijdsecretaris brengt alle wedstrijden in kaart en brengt knelpunten in beeld. (Knelpunten 

kunnen zijn: meerdere verenigingen in dezelfde omgeving vragen voor dezelfde discipline op 1 

dag een wedstrijd aan, waardoor beide wedstrijden te weinig deelnemers krijgen en daardoor 

niet rendabel zijn).  

3. De actuele (concept)kalender is online in te zien via de site van de kring (www.deoudeijssel.nl en 

op startlijsten.nl onder de locatie “de oude ijsselstreek”).  

4. In een door de kring georganiseerde vergadering wordt de kalender met de organiserende partijen 

doorgenomen en worden knelpunten opgelost . Indien de organiserende partij hierbij niet 

aanwezig is, heeft deze geen recht van spreken en worden eventuele knelpunten zonder overleg 

met deze organisator opgelost.   

5.  Nadat de kalender klaar is, wordt deze voor akkoord toegezonden aan de secretaris van de Regio 

Gelderland en Flevoland. Deze verstuurt hem vervolgens naar de KNHS, die hem gebruikt voor het 

goedkeuren van de vraagprogramma’s.  

6. Mutaties zijn vanaf dan niet meer mogelijk.   

7. Indien er een vraagprogramma ingediend wordt door een organiserende vereniging, kijkt de KNHS 

of deze zo vermeld staat op de kalander. Indien het vraagprogramma niet overeen komt met de 

kalender keurt de KNHS het vraagprogramma niet goed.  

 

http://www.deoudeijssel.nl/
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Indienen wedstrijden:  

8. De wedstrijden dienen ingediend te worden via het formulier  dat via de wedstrijdsecretaris 

verspreid wordt.  

9. Het formulier dient geheel ingevuld te worden. Zo dient helder te zijn welke disciplines op welke 

dagen worden georganiseerd, voor welke categorieën en of er bijzonderheden zijn.  

  

Wijzigingen wedstrijdkalender:  

10. Aanpassingen op de kalender zijn in principe niet meer mogelijk zodra deze definitief is gemaakt. 

Controleer daarom de kalender goed als de wedstrijdsecretaris van de kring hier om vraagt.   

11. Mocht er onverhoopt toch een aanpassing noodzakelijk zijn, neem dan zo spoedig mogelijk 

contact op met de wedstrijdsecretaris van de kring, zodat bekeken kan worden of de aanpassing 

mogelijk is.  

12.  Indien deze akkoord is wordt de mutatie aangepast in de kalender, doorgegeven aan de 

secretaris van de Regio, die het vervolgens doorgeeft aan de KNHS. Hierna kan het 

vraagprogramma aangevraagd of aangepast worden.  

 

Selectiewedstrijden:  

1. De verenigingen dienen bij het indienen van de wedstrijden  aan te geven of de te organiseren 

wedstrijd aangeboden wordt als een selectiewedstrijd.   

2. Per seizoen zijn er per discipline bij voorkeur 3-5 selectiewedstrijden.   

3. Selectiewedstrijden kunnen aangevraagd worden voor de periode 1 oktober (indoor) en 1 mei 

(outdoor) tot 3 weken voor de regiokampioenschappen plaats vinden. Indien er niet genoeg 

aanbod is voor selectiewedstrijden kan de Kring besluiten hiervan af te wijken en dit ter 

goedkeuring voorleggen aan het Regiobestuur.   

4. Indien er niet voldoendegeschikte selectiewedstrijden aangeboden worden, kan de Kring besluiten 

organisatoren (zowel binnen als buiten de kring) te benaderen met het verzoek een wedstrijd als 

selectie aan te bieden.  

5. Indien er te veel organisatoren hun wedstrijden als selectie aanbieden, zal de kring een keuze 

maken waarbij het belang van de selectie ruiter staat altijd voorop staat. Daarnaast wordt 

gestreefd naar een eerlijke verdeling van de selectiewedstrijden over de verenigingen en de 

periode.   
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