Kampioenschapsvoorwaarden Districtskampioenschap dressuur, vaardigheid en
kür op muziek indoor Mendistrict Oost.
Dit document bevat alle informatie m.b.t. selectiewedstrijden én DK indoor 2018
Iedere deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de voorwaarden.
De voorwaarden voor het indoor Districtskampioenschap dressuur en vaardigheid en kür op
muziek zijn als volgt vastgesteld:
Algemene info:
De selectiewedstrijden staan vermeld op de KNHS wedstrijdkalender, door op de
knop
te klikken opent zich het vraagprogramma waarop staat aangegeven
of betreffende wedstrijd al dan niet een selectiewedstrijd is.
Verwerking van de tussenstanden gebeurt na verwerking van alle wedstrijden die in
een wedstrijdweekend zijn verreden, reclameren t.a.v. de selectieberekening kan
wekelijks t/m vrijdag ná betreffende wedstrijd, daarna is de berekening definitief.
Opmerking: wedstrijden verreden op werkdagen vallen onder het eerstvolgend
weekend.
Tijdens DK paarden wordt tevens kür op muziek voor paarden en pony's georganiseerd.
Inschrijving kür is open voor deelnemers uit alle districten. Het districtskampioenschap wordt
echter berekend over de deelnemers uit mendistrict Oost.
Inschrijfformulier kür op muziek
Individuele uitslagen alle wedstrijden
Selectie (tussenstand) mennen
Selectie (tussenstand) puntenproef
Geselecteerden en reservedeelnemers dressuur (publicatie 26 februari 2018 12:00)
Geselecteerden en reservedeelnemers vaardigheid
Startlijsten (publicatie paarden 5 maart 12:00 // pony’s 12 maart 12:00 )
Uitslagen DK paarden
Uitslagen DK pony's
Indien WIFI op locatie beschikbaar is worden de voorlopig uitslagen na verwerking
gepubliceerd, u kunt hieraan geen rechten ontlenen.
Advies: kopieer de hyperlinks naar uw smartphone zodat u makkelijk uw uitslagen
kunt raadplegen.

Selectieprocedure dressuur t.b.v. Indoor Districtskampioenschap dressuur en
vaardigheid
Wanneer op een selectiewedstrijd 2 dressuurproeven worden gereden tellen
beiden mee voor de selectie.
De selectie wordt door MDO berekend aan de hand van de 4 beste resultaten op
puntentotaal, waarbij uitsluitend de resultaten van de hoogste klasse waarin een
aanspanning is gestart worden meegenomen in deze berekening.
Om in aanmerking te komen voor het DK moet een aanspanning 4 proeven hebben
gereden en gemiddeld minimaal 60% hebben behaald.
Op basis van deelname zal er, voor alle klassen een verdeelsleutel komen van 1 op 3
van diegenen die aan bovenstaande voorwaarden hebben voldaan (met een
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minimum van 8 deelnemers) over het aantal afgevaardigden naar het
kampioenschap.
Indien noodzakelijk worden op het kampioenschap rubrieken samengevoegd.
MDO gebruikt hiervoor de handicap instellingen zoals op het KNHS kampioenschap.
Selectieprocedure vaardigheid t.b.v. Indoor Districtskampioenschap dressuur en
vaardigheid
Wanneer op een selectiewedstrijd 2 klassieke vaardigheidsproeven worden gereden,
tellen beiden mee voor de selectie.
De selectie wordt door MDO berekend aan de hand van de 4 beste resultaten op
plaatsingspunten, waarbij uitsluitend de resultaten van de hoogste klasse waarin een
aanspanning is uitgekomen worden meegenomen in deze berekening.
Plaatsingspunten worden naar rato van de grootte van de rubrieken berekend,
waarbij na elke wedstrijd de plaatsingspunten worden berekend aan de hand van
het aantal starts. Als basis voor de hoogst geplaatsen worden telkens 100 punten
toegekend.
Om in aanmerking te komen voor het DK moet een aanspanning minimaal 4
vaardigheidsparcoursen hebben gereden.
Bij plaatsingspunten wordt de barrage meegenomen. Hierdoor komt de werkelijk
beste aanspanning bovenaan te staan.
Op basis van deelname zal er een verdeelsleutel komen over het aantal
afgevaardigden naar het kampioenschap. Dus als er bijvoorbeeld 45 starts mogelijk
zijn en er zijn 90 menners die aan de selectievoorwaarden voldoen dan is de
verdeelsleutel 50%.
Indien noodzakelijk worden op het kampioenschap rubrieken samengevoegd.
MDO gebruikt hiervoor de handicap instellingen zoals op het KNHS kampioenschap.
Algemene bepalingen voor het indoor Districtskampioenschap dressuur en
vaardigheid
1. De wedstrijd is alleen opengesteld voor geselecteerde menners uit Mendistrict Oost.
2. Deelnemers worden geselecteerd volgens bovenstaande selectieprocedure. (Bij
uitzonderlijke weersomstandigheden waardoor er veel wedstrijden worden afgelast
kan het bestuur hier vanaf wijken)
3. De behaalde punten komen voor KNHS-registratie in aanmerking.
4. Er wordt 1 dressuurproef gereden die door 2 jury´s wordt beoordeeld.
5. Bij onvoldoende deelnemers kunnen reglementair klassen worden samengevoegd
zowel in dressuur als vaardigheid. MDO hanteert hiervoor de handicap instellingen
zoals op het KNHS-kampioenschap.
Prijzen vervallen aan het district wanneer de menner geen gepaste kledij draagt
(dressuur tenue) of niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking tenzij deze afwezigheid
voortijdig bij het secretariaat is aangegeven met een gegronde reden.
6. Op districts- en KNHS kampioenschappen mag een paard/pony slechts door twee
deelnemers in dezelfde discipline worden gestart, echter niet door beide deelnemers
in dezelfde rubriek.
7. Op de datum van het Districtkampioenschap geldt bij afmelding een startverbod voor
elke andere wedstrijd. Wanneer een deelnemer vooraf aangeeft dat hij/zij niet wil
deelnemen aan het Districtkampioenschap is de deelnemer vrij om op de dag van
het Districtkampioenschap elders te starten.
8. Mendistrict Oost hanteert de huidige KNHS reglementen die ook gelden voor elke
wedstrijd.
9. Combinaties die voor aanvang van het districtskampioenschap het maximale aantal
winstpunten in hun klasse hebben bereikt blijven startgerechtigd op het
districtskampioenschap mits men vóór het districtskampioenschap niet promoveert
én het maximale aantal winstpunten niet overschreden wordt.
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Wanneer u bent geselecteerd of reserve geplaatst voor het DK:
DK Paarden: zaterdag 10 maart 2018 te Ermelo + kür op muziek paarden en pony’s
DK Pony’s : zaterdag 17 maart 2018 te Nijkerk
Het enige juiste adres waar de actuele informatie m.b.t. de wedstrijd is te vinden is
de KNHS wedstrijdkalender onder de knop
Alle communicatie m.b.t. uw inschrijving verloopt d.m.v. de opmerkingen die u in
MIJN KNHS bij uw online inschrijving (ook achteraf) kunt plaatsen. Mocht dit niet
lukken dan is het enige juiste contactadres: wedstrijdenmdo@outlook.com
informatie die via andere kanalen, o.a. via Facebook wordt gestuurd komt niet aan
bij het juiste adres en wordt daarom niet in behandeling genomen.
Zowel rechtstreeks geselecteerden als reservedeelnemers dienen uiterlijk:
2 maart 2018 online via MIJN KNHS te hebben ingeschreven.
Inschrijvingen van geselecteerden worden uiterlijk 3 maart 2018 goedgekeurd
inschrijvingen van reserve deelnemers worden op 3 maart 2018 goedgekeurd, indien
er geen plaats voor reserve-deelnemers is vrijgekomen wordt de inschrijving op
3 maart 2018 afgewezen, u vindt dit terug in MIJN KNHS
Graag attentie voor onderstaande vermeldingen
Indien u vaardigheid met een sulky, presentatiewagen start dan dient u bij uw
inschrijving vaardigheid het type wagen en spoorbreedte te vermelden.
Indien u start met een marathonwagens met een spoorbreedte van 131 cm of
breder dient u dit bij inschrijving het type wagen en spoorbreedte te vermelden
Indien u en een andere deelnemer hetzelfde DIER starten, dit niet vermelden, het
programma signaleert dit zelf.
Indien u zelf meerdere dieren start, dit niet vermelden, het programma signaleert dit
zelf.
Verzoeken om bepaalde starttijden kunnen in geen enkel geval worden gehonoreerd,
MDO verzoekt u vriendelijk de organisatie hiervoor niet te benaderen.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende grooms,
voorlezer, menwagen(s) e.d. Hiervoor kunnen geen verzoeken mbt starttijden
worden gedaan bij de organisatie.
Deelnemers met dispensatie melden dit d.m.v. opmerking bij de inschrijving en
dienen deze zelf voorafgaand aan hun start aan de official te tonen.

Iedereen op de hoogte:

Checkt u zelf kort vóór vertrek naar de wedstrijd via de KNHS wedstrijdkalender of
er nog laatste nieuws is. Overige relevante info vindt u daar ook onder de knop
startlijsten. (Via details) zie onderstaand voorbeeld.
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