Brabants Teamkampioenschap pony’s
Zondag 10-02-2019 bij Manege De Molenheide in Schijndel
Uitgeschreven worden de volgende rubrieken:
• Teamkampioenschap categorie ABC klasse Licht
• Teamkampioenschap categorie BCDE klasse Licht
• Teamkampioenschap categorie BCDE klasse Midden
Bij < 4 teams in een rubriek kan de rubriek in handicap verreden worden met een andere
rubriek.
Deelname is mogelijk voor teams die zich selecteren via de kringselectiewedstrijd.
Algemeen
Een team kan bestaan uit minimaal 4 en maximaal 7 combinaties.
4 combinaties rijden een 4-tal proef, 2 combinaties een individuele dressuurproef en 2
combinaties een springparcours.
De klasse wordt bepaald aan de hand van de samenstelling van het 4-tal en de combinaties
die starten in de individuele dressuur, uitgaande van de individuele klassering van de ruiters
op de wedstrijddag.
B/L combinatie dressuur: 1 punt
M combinatie dressuur : 2 punten
Z combinatie dressuur : 3 punten
Met een totaal van maximaal 9 punten mag men deelnemen aan de klasse Licht (ABC /
BCDE)
Met een totaal van 10 t/m 13 punten mag men deelnemen aan de klasse Midden (BCDE)
Voor de categorie ABC geldt, dat er in het 4-tal minimaal 3 AB pony’s moeten worden
opgenomen en dat er maximaal 1 C-pony mag starten op het onderdeel individuele dressuur.
Bovendien mag er slechts 1 C-pony deelnemen aan het springen.
De in te zetten combinaties behoren, indien mogelijk, allemaal tot dezelfde vereniging. Er
mogen maximaal 2 combinaties ingezet worden die lid zijn van een andere vereniging binnen
dezelfde kring.
Er mogen geen gelegenheidscombinaties worden ingezet.
Alle deelnemende combinaties moeten startgerechtigd zijn in het jaar 2019.
Een pony mag maximaal éénmaal aan elk onderdeel van het kampioenschap deelnemen.
Een combinatie mag aan het viertal en aan beide individuele rubrieken deelnemen.
Afdelingsdressuur
Bij het teamkampioenschap wordt de proeven uit het dressuurproevenboekje 2016
gevraagd van het jaar waarin het kampioenschap verreden wordt (proef 39 of 41)
Een team dat wordt uitgesloten/gediskwalificeerd, krijgt 40 (2x 20) punten minder
toegewezen dan het team dat het laagst werd gewaardeerd van alle andere teams die voor
het Kampioenschap in de betreffende klasse/ring zijn gestart en niet zijn
uitgesloten/gediskwalificeerd.
Individuele dressuur
1. Per team mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in tenminste de
klasse B-dressuur en ten hoogste de klasse M2 dressuur.
2. De combinaties rijden een dressuurproef in overeenstemming met de hoogste klasse
waarin ze startgerechtigd zijn op de wedstrijddag.
3. De 1e proef van de maand, zoals vermeld in het door de KNHS voorgestelde schema
zal worden gereden (proef 3, 7, 11 of 15)

Springen
1. Per team mogen combinaties ingezet worden die startgerechtigd zijn in tenminste de
klasse B-springen en ten hoogste de klasse M-springen.
2. De combinaties leggen een springparcours af in overeenstemming met de hoogste
klasse waarin ze startgerechtigd zijn op de wedstrijddag.
3. Bij het springen wordt voor alle klassen een parcours Tabel A zonder barrage
verreden volgens artikel 238.2.a.
4. Bij het springen wordt geen individueel klassement opgemaakt. De gemaakte fouten
dienen als aftrek bij de uitslagberekening van het teamkampioenschap.
Uitslagberekening
Viertal:
De door de jury gegeven punten worden met 2 vermenigvuldigd.
Dressuur:
De punten, behaald door de twee individuele dressuurcombinaties worden bij elkaar
opgeteld.
Een individuele dressuurcombinatie die wordt uitgesloten/gediskwalificeerd, krijgt 20 punten
minder toegewezen dan de combinatie die het laagst werd gewaardeerd van alle andere
individuele dressuurruiters, die voor het kampioenschap in de betreffende klasse zijn gestart
en niet zijn uitgesloten/gediskwalificeerd.
Springen:
Het totaal aantal strafpunten (vastgesteld in overeenstemming met tabel A/art. 236) van de
springcombinaties wordt vermenigvuldigd met twee. Dit wordt vervolgens in mindering
gebracht op het puntentotaal van afdelingsdressuur en ind. dressuur samen.
Bij het B-springen is alleen het behaalde resultaat in strafpunten van belang. Voor wat betreft
de aftrekpunten bij het springen geldt, dat een combinatie maximaal 40 strafpunten kan
behalen.
Combinaties, die meer strafpunten behalen of die worden uitgesloten/gediskwalificeerd in het
parcours, krijgen voor de berekening van de uitslag van het kampioenschap 40 strafpunten
toegewezen, welke niet zullen worden vermenigvuldigd.
Totaal:
Het team met het hoogste totaal aantal punten in het eindklassement is kampioen.
Indien twee teams met een gelijk aantal punten eindigen, is het totaalresultaat dat is behaald
bij het onderdeel afdelingsdressuur doorslaggevend voor het vaststellen van de onderlinge
plaatsing. Indien de punten nog gelijk zijn, is het totaal behaalde aantal punten in de
individuele dressuur doorslaggevend. Indien de punten dan nog gelijk zijn beslist het beste
individuele resultaat per team bij het onderdeel individuele dressuur.

Afmeting wedstrijdring voor viertallen en individuele dressuur: 20 x 40 m
Afmeting wedstrijdring springen: 25 x 70
Inschrijfgeld € 20.00 per team
Prijzen: Ereprijzen en rozetten
Prijsuitreiking in tenue op het erepodium
Sluitingsdatum inschrijving: 27 januari 2019
De uiterste datum voor de kringselectiewedstrijd is dus 27 januari 2019 !
Inschrijven kan door middel van het mailen van een volledig ingevuld inschrijfformulier naar
het wedstrijdsecretariaat van de regio: wsnoordbrabant@gmail.com

