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Kampioenschappen
Algemeen
Dressuurring

60 x 30 m

Gras

Vaardigheid ring A
90 x 60 m
Zand, all weather bodem
(enkelspan pony en paard klasse M/Z/ZZ en tweespan paard klasse L/M/Z/ZZ)
Vaardigheid ring B
80 x 50 m
Zand, all weather bodem
(enkelspan pony en paard klasse L- en tweespan pony klasse L/M/Z/ZZ)
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Kampioenschapsrubrieken
Kampioenschappen dressuur
1. Klasse B
enkelspan pony
2. Klasse B
enkelspan paard
3. Klasse L
enkelspan pony
4. Klasse L
enkelspan paard
5. Klasse M
enkelspan pony
6. Klasse M
enkelspan paard
7. Klasse Z
enkelspan pony
8. Klasse Z
enkelspan paard
9. Klasse ZZ
enkelspan paard
10. Klasse ZZ
enkelspan pony
11. Klasse B/L
tweespan pony
12. Klasse M/Z/ZZ
tweespan pony
13. Klasse B/L/M/Z/ZZ tweespan paard

(in handicap)
(in handicap)
(in handicap)

Te rijden proeven
55-54
55-54
56-57
56-57
58-59
58-59
62-63
62-63
66-67
66-67
(54-55)(56-57)
(60-61)/(64-65)/(68-69)
(54-55)(56-57)/(60-61)/(64-65)/(68-69)

Kampioenschappen vaardigheid
14. Klasse L
enkelspan pony
15. Klasse L/M/Z/ZZ
enkelspan pony gereden met een tweewieler
16. Klasse L
enkelspan paard
17. Klasse M
enkelspan pony
18. Klasse M
enkelspan paard
19. Klasse Z
enkelspan pony
20. Klasse ZZ
enkelspan pony
21. Klasse Z/ZZ
enkelspan paard
(in handicap)
22. Klasse L
tweespan pony
23. Klasse M/Z/ZZ
tweespan pony
(in handicap)
24. Klasse L/M/Z/ZZ
tweespan paard
(in handicap)
Rubrieken met minder dan 6 deelnemende combinaties zijn geen kampioenschap. Waar mogelijk
worden deze rubrieken in handicap verreden met een naast gelegen hogere of lagere klasse.
Wanneer het samenvoegen van twee naastgelegen klassen nog steeds geen 6 deelnemende
combinaties oplevert (wat nodig is voor een kampioenschapsrubriek) zal, waar mogelijk, ook de
daarop volgende naast gelegen klasse hieraan worden samengevoegd.


Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS en de daarop gepubliceerde
wijzigingen. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van - en
in te stemmen met - dit vraagprogramma en het kampioenschapsreglement Hippiade Mennen
2017.



De in dit vraagprogramma genoemde dressuurproeven zijn opgenomen in de uitgave 2016
van het KNHS Dressuur- en Menproevenboekje.



In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het Wedstrijdreglement
niet voorzien beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met de wedstrijdorganisatie.



Behaalde resultaten zowel dressuur (beide proeven) als vaardigheid komen voor puntenregistratie in aanmerking.
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Kampioenschappen dressuur klasse B t/m ZZ
Enkelspannen, Tweespannen
Het kampioenschap bestaat uit het rijden van 2 proeven. Beide proeven worden elk door twee
juryleden beoordeeld.
Paarden en pony’s
Er zijn aparte rubrieken voor paarden en pony’s in alle uitgeschreven klassen in de spansoorten
enkelspan en tweespan pony’s. Mits er voldoende deelnemende combinaties zijn voor een
kampioenschap (zie tekst boven). De rubrieken tweespan paarden en pony’s worden conform
uitschrijving in handicap verreden.
Ringafmetingen
Alle klassen worden verreden in een ring met een afmeting van 60 x 30 meter.
Startvolgorde
De startvolgorde van beide proeven wordt door de organisatie vastgesteld. De starttijd voor de tweede
proef zal minimaal 24 minuten later zijn dan de starttijd voor de eerste proef.
Klassement
Kampioen is de combinatie met de hoogst gemiddelde score over beide dressuurproeven, uitgedrukt
in percentages.
Ex-aequo
In geval van ex-aequo plaatsing na vaststelling van het klassement over beide proeven geldt allereerst
artikel 427.9 van het Wedstrijdreglement Mennen. Daarbij wordt aanvullend bepaald dat het
gemiddeld resultaat over de in artikel 427 vermelde proefonderdelen wordt berekend in percentages,
behaald over alle juryleden van beide proeven en dat deze uitkomst de basis is van de
ex-aequo regeling. Als daarna nog een ex-aequo blijft bestaan, worden de totaalscores van de
juryvoorzitters van beide ringen opgeteld. Diegene met de hoogste gezamenlijke totaal score van
beide juryvoorzitters, wordt als hoogste van de ex-aequo’s geplaatst.

Kampioenschappen vaardigheid klasse L, M, Z en ZZ
Opzet
Er wordt een puntenproef gereden volgens artikel 459. Er vindt een barrage plaats voor de eerste
plaats volgens artikel 466.
Barrage
De enkelspan vaardigheidsrubrieken M, Z en ZZ worden verreden met een aparte barrage aan het
eind van de rubriek. In de enkelspan pony en paard vaardigheidsrubrieken klasse L en in de tweespan
pony en tweespan paard vaardigheidsrubrieken in alle klassen, wordt een barrage verreden
aansluitend aan het basisparcours.
Startvolgorde
De startvolgorde voor de vaardigheid wordt door de organisatie vastgesteld. De aanvangstijd van de
rubriek wordt door de organisatie bepaald, evenals de eindtijd van de rubriek. De deelnemers dienen
op het inschrijfformulier hun spoorbreedte aan te geven. De organisatie is gerechtigd de aanvangstijd
van een rubriek te vervroegen, echter de eindtijd kan niet worden vervroegd.
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Districtscup
Opzet
Op basis van plaatsingspunten in het klassement per rubriek (zowel dressuur als vaardigheid) wordt
een districtsklassement opgezet. Het beste resultaat van ieder district wordt per rubriek omgezet in 1,
2, 3 of 4 plaatsingspunten. Het district dat over alle rubrieken van het KNHS kampioenschap het
minste plaatsingspunten heeft gekregen, wint de Districtscup.
Als een district geen deelnemers heeft in een bepaalde rubriek, krijgt dit district in die betreffende
rubriek 5 plaatsingspunten. Indien in een rubriek slechts 2 van de 4 districten vertegenwoordigd zijn,
wordt deze rubriek niet meegerekend in de bepaling van de winnaar van de Districtcup.
Voorbeeld:
Rubriek 1-span pony’s klasse L
Rangschikking Plaatsingspunten
1.
noord
1
2.
zuid
2
3.
zuid
3
4.
noord
4
5.
oost
5
6.
noord
6
7.
west
geen deelnemers

Punten voor de cup
1
2

3
4+1=5

Belangrijke informatie
1. Aansprakelijkheidsuitsluiting
Het bestuur van de KNHS, de officials en andere dienstdoende personen aanvaarden géén
aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen
van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit ongevallen van welke
aard en oorzaak dan ook.
2. Afvaardiging, inschrijving, rubriekskampioen.
Menners die zich tijdens de districtskampioenschappen hebben gekwalificeerd voor de Hippiade
Mennen, moeten door het district secretariaat middels opgavenformulieren worden ingeschreven.
De inschrijving moet uiterlijk twee dagen na datum van het districtskampioenschap bij de afdeling
Evenementen van de KNHS digitaal ontvangen zijn.
De Menners die afgevaardigd worden naar de Hippiade Mennen ontvangen, tijdens de
prijsuitreiking van het districtskampioenschap hiervoor een uitnodiging van het KNHS-Mendistrict.
3. Deelname meerdere combinaties
Een deelnemende combinatie dient op het KNHS Kampioenschap te starten in de klasse waarin
men zich bij het districtskampioenschap geselecteerd heeft. Een menner mag tijdens het KNHSKampioenschap deelnemen aan maximaal 2 kampioenschappen per discipline (dressuur en
vaardigheid). Een deelnemer kan op het KNHS Kampioenschap met maximaal één span
deelnemen aan dezelfde rubriek. Een paard kan slechts deelnemen aan het KNHS
Kampioenschap in de hoogste klasse (per spansoort) waarin het tijdens het wedstrijdseizoen
vanaf 1 juli van het kampioensjaar is uitgekomen. Indien een andere menner dan diegene die met
dit paard in de hoogste klasse uitkomt reeds voor 1 juli van het kampioensjaar een actief span
vormt, is deelname aan het KNHS Kampioenschap toegestaan echter met uitdrukkelijke
inachtneming van het bepaalde in artikel 400 lid 11 van het Wedstrijdreglement Mennen.
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4. Startverbod
Voor menners die zich tijdens de districtskampioenschappen hebben gekwalificeerd voor de
Hippiade Mennen en door het districtsbestuur afgevaardigd worden, geldt op de datum van het
desbetreffende KNHS-kampioenschap een startverbod voor elke andere mennen dressuur en/of
vaardigheidswedstrijd, behoudens overmachtssituaties, ter beoordeling van de directie van de
KNHS. Wanneer achteraf blijkt dat een menner op die dag aan een andere wedstrijd heeft
deelgenomen, kan dit door de directie van de KNHS ter beoordeling worden voorgelegd aan de
Aanklager van de KNHS, waaruit mogelijk een tuchtrechtelijke procedure kan volgen. Uiteraard
komen de behaalde resultaten op die wedstrijd niet voor registratie in aanmerking en vervallen
eventueel behaalde prijzen aan de wedstrijdorganisatie.
5. Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld is als volgt vastgesteld:
Kampioenschap dressuur
:
€ 12,50 per combinatie per onderdeel
Kampioenschap vaardigheid
:
€ 12,50 per combinatie per onderdeel
Het inschrijfgeld zal achteraf gefactureerd worden.
6. Afmeldingen en opslag
Bij het niet of te laat betalen worden administratiekosten doorberekend door de
wedstrijdorganisatie; € 5,- per combinatie.
Voor deelnemers die zich na 9 september 2017 afmelden, is artikel 43 van het algemeen
wedstrijdreglement van toepassing. Deze bepaling geldt tevens voor deelnemers die niet zijn
verschenen op de Hippiade.
7. Prijzen
Prijzen worden uitgereikt volgens de reglementaire bepalingen. (één prijs op vier deelnemers)
De jury heeft de reglementaire bevoegdheid prijzen in te houden. Bij het niet tijdig en/of niet geldig
afmelden, dit ter beoordeling aan de federatievertegenwoordiger en de wedstrijdorganisatie, voor
de prijsuitreiking, zullen de prijzen ingehouden worden en geen kampioenschap titels uitgereikt
worden. In geval dat rubrieken in handicap verreden worden zal het prijzengeld van de hoogste
klasse (van de samengevoegde rubrieken) gehanteerd worden.
De volgende prijzenschaal zal hiervoor gehanteerd worden:
Prijzen dressuur paarden en pony’s:
Klasse B enkelspan:
€ 40,-; € 35,-;€ 25,-;€ 20,-; € 15,-;
Klasse L enkelspan:
€ 50,-; € 40,-;€ 30,-;€ 20,-; € 15,-;
Klasse M enkelspan:
€ 60,-; € 45,-;€ 35,-;€ 25,-; € 15,-;
Klasse Z enkelspan:
€ 80,-; € 60,-;€ 45,-;€ 30,-; € 20,-;
Klasse ZZ enkelspan:
€ 100,-;€ 75,-;€ 60,-;€ 45,-; € 30,-;
Klasse Z,ZZ enkelspan pony:
€ 100,-;€ 75,-;€ 60,-;€ 45,-; € 30,-;
Klasse B,L tweespan pony:
€ 50,-; € 40,-;€ 30,-;€ 20,-; € 15,-;
Klasse M,Z,ZZ tweespan pony: € 100,-;€ 75,-;€ 60,-;€ 45,-; € 30,-;
Klasse B t/m ZZ tweespan paard: € 100,-;€ 75,-;€ 60,-;€ 45,-; € 30,-;

regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50

Prijzen vaardigheid paarden en pony’s:
Klasse L enkel en tweespan (pony):€ 50,-; € 40,-; € 30,- ; € 20,-; € 15,-;
Klasse M enkelspan:
€ 60,-; € 45,-; € 35,- ; € 25,-; € 15,-;
Klasse Z en ZZ enkelspan:
€ 100,-; € 75,-; € 60,-; € 45,-; € 30,-;
Klasse L,M,Z,ZZ tweespan:
€ 100,-; € 75,-; € 60,-; € 45,-; € 30,-;

regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50
regl. volgpr. € 12,50

8. Startdocumenten
Tijdens District- en KNHS Kampioenschappen kan door officials worden gecontroleerd op (de
aanwezigheid en juistheid van) wedstrijddocumenten (o.a. Paardenpaspoort). Wanneer e.e.a.
door een official niet in orde wordt bevonden, kan diskwalificatie van (verdere) deelname volgen.
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9. Protesten/Klachten
Protesten/klachten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de jury van
beroep, met inachtneming van de in artikel 48 van het algemeen wedstrijdreglement opgenomen
bepalingen.
10. Tijdig gereed houden
Deelnemers moeten tenminste 5 minuten voor de gestelde starttijd aanwezig zijn bij de ingang
van de desbetreffende wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn kan uitsluiting van (verdere)
deelname aan het kampioenschap tot gevolg hebben.
11. Startnummers
De deelnemende combinaties aan de kampioenschappen zijn verplicht het door de organisatie
gekregen startnummer duidelijk zichtbaar op het rijtuig aan te brengen. Deelnemers die zich
zonder startnummer met hun aanspanning op het voorterrein of elders op het wedstrijdterrein
bevinden, kunnen van (verdere) deelname worden uitgesloten.
12. Harnachement en kledingvoorschriften
Controle op het harnachement van het paard en het tenue van de deelnemer kan plaatsvinden.
Verkenning van het vaardigheidsparcours is uitsluitend toegestaan in tenue. Voor deelname aan
de vaardigheid is het dragen van een veiligheidshelm (EN 1384) verplicht.
13. Tijdschema
De organisatie doet haar uiterste best de starttijden van dezelfde deelnemer in verschillende
rubrieken zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor
aanpassing van het programma / tijdschema en beslist daarover in hoogste instantie. Tegen zijn
beslissing is geen beroep mogelijk.
14. Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt aangespannen plaats. Hiervoor dienen alle prijswinnaars zich gekleed in
tenue tijdig te melden bij de ringmeester. Bij het niet verschijnen van prijswinnaar tijdens de
prijsuitreiking zullen de prijzen door de organisatie worden ingehouden. De prijsuitreikingen van de
kampioenschappen verreden in ring B vinden ook daar plaats alle overige prijsuitreikingen vinden
plaats in ring A.
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Overige bepalingen Hippiade 2017
1.
Deelname aantal paarden/pony’s
Aan districtskampioenschappen mag een deelnemer aan de discipline dressuur met maximaal drie
spannen deelnemen en aan de discipline vaardigheid met maximaal vier spannen.
Aan de Hippiade mag een deelnemer per discipline per kampioenschapsrubriek slechts met één span
deelnemen met een maximum van 2 spannen per discipline. Indien een deelnemer zich tijdens de
selecties in de KNHS-mendistricten met meerdere spannen geselecteerd heeft voor een
kampioenschapsrubriek, dient hij te kiezen met welk span aan het KNHS-kampioenschap zal worden
deelgenomen.
2.
Deelname klasse / rubriek
Een deelnemende combinatie dient op het KNHS-kampioenschap te starten in de klasse waarin men
zich bij het districtskampioenschap geselecteerd heeft. Een deelnemer mag tijdens KNHSkampioenschappen deelnemen aan maximaal 2 kampioenschapsrubrieken per discipline.
Een combinatie die in de discipline Samengesteld Mennen uitkomt in de klasse Z mag op het
Districtskampioenschap en de Hippiade in de dressuur uitsluitend uitkomen in de klassen M, Z en/of
ZZ en in de vaardigheid uitsluitend in de Z en/of ZZ. Een combinatie die op internationale
samengestelde wedstrijden uitkomt mag op het districtskampioenschap en op de Hippiade uitsluitend
in de klasse Z en/of ZZ uitkomen. Een deelnemer die een stand heeft in de SWM klasse Z mag op
het districtskampioenschap en de Hippiade niet meer uitkomen in de klasse B- Dressuur en/of LVaardigheid ook niet met een ander span.
3.
Aantal deelnemers per paard/pony in dezelfde discipline
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.
4.
Inschrijvingen
Deelnemers, die zich tijdens de districtskampioenschappen hebben gekwalificeerd voor het KNHSkampioenschap moeten door het districtssecretariaat volgens de overeen gekomen procedure
ingeschreven worden. De inschrijving moet bij voorkeur direct na afloop van het
districtskampioenschap maar tenminste 18 dagen voor de Hippiade Mennen door de afdeling
Eventmanagement van de KNHS ontvangen zijn.
5.
Afvaardiging
Het aantal per rubriek af te vaardigen spannen wordt jaarlijks door de KNHS vastgesteld. Het aantal
spannen dat een KNHS-mendistrict per rubriek mag afvaardigen wordt met behulp van een
verdeelsleutel door de KNHS bepaald. Voor de discipline mennen dressuur kunnen alleen de spannen
die minimaal een gemiddelde score van 60% hebben behaald, over de proef/ de proeven waarover de
afvaardiging wordt bepaald tijdens het districtskampioenschap, afgevaardigd worden naar de
Hippiade. Het klassement dient opgemaakt te worden aan de hand van percentages. Voor het
vaststellen van het aantal spannen wordt 1 juni 2017 als peildatum gehanteerd. Indien tijdens de
districtskampioenschappen sprake is van een finale voor de dressuurrubrieken dienen hierin minimaal
het aantal spannen te starten die afgevaardigd worden naar de Hippiade.
6.
Onterecht starten
Wanneer blijkt dat een deelnemer onterecht heeft deelgenomen aan een District- en/of KNHSKampioenschap, zal de KNHS de deelnemer per overtreding een administratieve heffing
(administratief verzuim) opleggen zoals vermeld op de KNHS-Wedstrijdtarievenlijst. Tevens wordt het
resultaat van het desbetreffende District- en/of KNHS-Kampioenschap door de KNHS geschrapt (dat
betekent; inleveren “titel”) en eventueel behaalde prijzen en/of onderscheidingen vervallen aan de
wedstrijdorganisatie.
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7.
Prestatiepunten
Alle winst- en verliespunten behaald op de Hippiade in de disciplines Dressuur en Vaardigheid worden
geregistreerd.

Selectievoorwaarden
1. Een combinatie kan zich uitsluitend selecteren voor de Hippiade Mennen via het
Districtskampioenschap.
2. Alle combinaties uit het district moeten de gelegenheid krijgen zich in te schrijven voor het
Districtskampioenschap met inachtneming van de inschrijftermijn.
3. De districtskampioenschappen kunnen worden gehouden uiterlijk 3 weken en niet meer dan 6
weken voorafgaand aan de datum van de Hippiade Mennen. (indien een KNHS-mendistrict
hier organisatorisch niet aan kan voldoen, kan hiervoor ontheffing worden aangevraagd bij de
KNHS)
4. Een combinatie kan uitsluitend deelnemen aan het districtskampioenschap en dus ook aan de
Hippiade Mennen in de hoogste klasse waarin zij het lopende outdoor seizoen uitgekomen is
met het desbetreffende spansoort (HC-starts worden hierin meegenomen).
5. 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 en het
maximale aantal winstpunten niet overschreden wordt.
6. Spannen die zich tijdens het districtskampioenschap selecteren voor deelname aan de
Hippiade Mennen mogen na het districtskampioenschap promoveren met behoud van
startgerechtigdheid voor de Hippiade Mennen in de klasse waarin men zich tijdens het
districtskampioenschap heeft geselecteerd.
7. Alle proeven die op de districtskampioenschappen verreden worden, in de rubrieken die voor
afvaardiging naar de Hippiade Mennen in aanmerking komen, dienen te worden beoordeeld
door minimaal twee juryleden.

Raadpleeg voor meer informatie over de website over de Hippiade:
www.hippiade.nl
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