
 

OPZET SELECTIE VOOR OUTDOOR KAMPIOENSCHAPPEN 

KNHS REGIO UTRECHT DRESSUUR 2021 

 

De selectiewedstrijden voor de Outdoor kampioenschappen KNHS Regio Utrecht worden 

tussen vrijdag 2 april en zondag 30 mei aanstaande georganiseerd. Combinaties die zich 

willen kwalificeren, dienen ten minste twee wedstrijden op twee verschillende locaties te 

rijden die tussen 2 april en 30 mei aanstaande georganiseerd worden binnen de regio 

Utrecht. 

• Alle combinaties die in de periode tussen 2 april en 30 mei aanstaande twee 

proeven op twee verschillende locaties hebben verreden tijdens wedstrijden 

binnen de KNHS regio Utrecht worden meegenomen voor het bepalen van de 

geselecteerden voor deelname aan de Outdoor kampioenschappen Regio Utrecht. 
• Per wedstrijd geldt dat de alleen de eerste proef van de desbetreffende maand 

meetelt voor selectie: 

 

 

• Indien een combinatie gedurende de selectieperiode meer dan twee proeven heeft 

gereden, dan telt/tellen de hoogste score(s) die is/zijn behaald. 
• Voor de selectie van een combinatie gelden alleen de proeven in de hoogste 

klasse waarin de combinatie in de aangewezen periode is gestart. 
• De plaatsing van de combinaties die zijn geselecteerd voor deelname aan de 

Outdoor kampioenschappen van de regio Utrecht wordt bepaald op basis van de 

gemiddelde score over de voor de selectie meetellende proeven. 
• Het is de verantwoordelijkheid van de ruiter dat de wedstrijduitslagen in 

MijnKNHS zijn opgenomen. Mochten de uitslagen niet binnen zes werkdagen na de 

wedstrijd zijn gepubliceerd, dan dient de ruiter zelf contact op te nemen met de 

organisatie die de desbetreffende wedstrijd heeft georganiseerd. 
• KNHS regio Utrecht bepaalt na 30 mei aanstaande per rubriek de ondergrens om 

te mogen starten tijdens de regio kampioenschappen. Degenen die deze 

ondergrens of hoger hebben gerealiseerd, zijn de deelnemers aan de Outdoor 

kampioenschappen. 
• Op de website van de regio Utrecht wordt per rubriek het percentage gepubliceerd 

dat als ondergrens wordt gehanteerd voor het uitnodigen van de deelnemers aan 

de Outdoor kampioenschappen van de KNHS regio Utrecht. 
• Op de website van de regio worden de namen van de geselecteerde combinaties 

vermeld zonder de door hen behaalde percentages. 
• Combinaties pony’s en paarden B t/m ZZL die na zondag 30 mei 2021 

promoveren naar een hogere klasse mogen niet starten op de Utrechtse 

kampioenschappen. 

  



• Indien door slecht weer of door een andere vorm van overmacht de 

Regiokampioenschappen geen doorgang kunnen vinden, dan behoudt het bestuur 

van de regio Utrecht zicht het recht voor om de afvaardiging naar de Hippiade 

namens de regio Utrecht te bepalen aan de hand van de plaatsingslijst voor de 

Regiokampioenschappen. 
• Als je bericht hebt ontvangen dat je bent geselecteerd, moet je je voor de 

kampioenschappen nog wel inschrijven via MijnKNHS 

 Let dus op je maximum aantal winstpunten! Voorkom dat je verplicht moet 

promoveren als je niet meer het minimum aantal wedstrijden kan rijden in de nieuwe 

hoogste klasse. 

 

Voor het springen geldt een vrije inschrijving en zodra deze geopend is, zal dit 

bekend gemaakt worden (rond mei/juni). 

 

 


