KNHS Regio Utrecht procedure Outdoor kampioenschappen 2018
Springen: Het Regiokampioenschap springen paarden en pony's in de klassen B t/m ZZ incl.
Randstadcup wordt verreden op 14 en 15 juli bij De Schalm in Renswoude. Parcours en losrijden is
op zandbodem. Vrije inschrijving (er is geen selectie) via MijnKNHS. Aanvang van inschrijven wordt
nog bekend gemaakt.
Dressuur: Voor het Regiokampioenschap dressuur zullen geen aparte selectiewedstrijden tijdens
het outdoorseizoen worden georganiseerd. Evenals in 2017 vinden de selectie en het
Regiokampioenschap dressuur plaats in één weekend, zaterdag twee proeven voor de selectie en
voor de geselecteerden zondag twee proeven voor het Regiokampioenschap.
Dit jaar is er geen selectie voor de Z1 en Z2 pony's, daarvoor geldt vrije inschrijving voor de zondag.
Wel dienen combinaties, die met de Z1 of Z2 pony's willen meedoen, minimaal één winstpunt in de
betreffende klasse te hebben behaald op de sluitingsdatum voor inschrijvingen.
Voor de klassen B tot en met M2 is selectie en Regiokampioenschap in het weekend van 30 juni en
1 juli (Stadspark Amersfoort (Hoogland)) en voor de klassen Z1, Z2 en ZZL is dit het weekend van 4
en 5 augustus (Manege Zilfia's Hoeve te Houten). In tegenstelling tot 2017 is er dit jaar op zondag
geen halve finale 's-ochtends en finale 's-middags, maar rijden alle (geselecteerde) deelnemers op
zondag twee proeven vlak na elkaar, net als op zaterdag. Alleen voor de klassen, die een Kür op
muziek als tweede proef rijden, is dit niet mogelijk. Wel zal het kampioenschap voor die klassen in
één dagdeel (ochtend of middag) worden verreden.
BIXIE: Het Regiokampioenschap Bixie, bestaande uit springen en dressuur, wordt op 1
juli gehouden in Stadspark Amersfoort, op de finaledag van het dressuurkampioenschap B tot en
met M2.
Afdelingsdressuur: Voor de afdelingsdressuur (4-tal en zestal) en het verenigingskampioenschap
(dressuur en springen) zal het Regiokampioenschap plaats vinden op vrijdag 13 juli en/of
zaterdag 14 juli bij De Schalm te Renswoude. Definitieve invulling volgt t.z.t..
4-tal Kür op muziek zal op zondag 5 augustus verreden worden bij Manage Zilfia's Hoeve te
Houten.
Iedere dressuurcombinatie uit de regio Utrecht kan zich straks (aanvang inschrijvingen wordt nog
bekend gemaakt) via MijnKNHS inschrijven voor zaterdag 30 juni en/of zaterdag 4 augustus, alleen
de Z1 en Z2 pony's kunnen zich rechtstreeks inschrijven voor de betreffende zondag. De
combinaties, die zich op zaterdag selecteren, worden automatisch ingeschreven voor de zondag, dit
hoef je dus niet zelf te doen.
Op zaterdag zullen alle ingeschreven deelnemers 2 proeven rijden. Over deze 2 proeven wordt een
klassement opgemaakt. Bij de paarden B tot en met M2 plaatst de beste 50%, met een minimum
van 10 en een maximum van 24, zich voor de finale op zondag, mits minimaal gemiddeld 58%
behaald op zaterdag. In sommige klassen kan de selectie in meerdere groepen gereden worden. In
dat geval wordt een klassement per groep opgemaakt en geldt de 50% per groep. Het minimum van
10 en maximum van 24 geldt voor het totaal aantal geselecteerden over alle groepen, dus niet per
groep.
Voor de Z1, Z2 en ZZ-L paarden plaatsen 8 combinaties zich voor de zondag (mits gemiddeld 58%
behaald op zaterdag).

