
 

OPZET SELECTIE VOOR INDOORKAMPIOENSCHAPPEN  

KNHS REGIO UTRECHT DRESSUUR 2019-2020 

Voor de Indoorkampioenschappen Regio Utrecht worden geen selectiewedstijden meer 

georganiseerd. Je kunt zelf bepalen op welke wedstrijden, binnen Regio Utrecht, je start. Dit 

moeten wel verschillende locaties zijn en alleen de 1e proef per wedstrijd gedurende de 

selectieperiode komt in aanmerking voor selectie. 

 De 1e proef op alle wedstrijden binnen de Regio Utrecht in de periode van  

- B t/m M2 paarden en pony’s: deze selectieperiode van vrijdag 11 oktober t/m zondag      

15 december 2019.   

- Z1 t/m ZZL paarden en pony’s: deze selectieperiode van vrijdag 1 november 2019  t/m 

zondag 12 januari 2020 (i.v.m. de verwerkingstijd KNHS tot aan de kampioenschappen). 

 Je hoeft hier niets voor te doen, Regio Utrecht krijgt (in respectievelijk de 1e en 3e week van 

januari) alle uitslagen van de KNHS.  De totaallijst van alle geselecteerden zullen wij daarna 

publiceren. Als je bent geselecteerd moet je je voor de kampioenschappen nog wel inschrijven.  

 De 1e proef van de wedstrijd dient altijd de eerste geadviseerde proef van de maand te zijn: 

 B L1 L2 M1  M2 Z1  Z2 

paarden 

Z2 pony’s 

(FEI) 

ZZ-licht 

paarden 

Oktober 3 7 11 15 19 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

November 5 9 13 17 21 25 29 91 33 

December 5 9 13 17 21 25 29 91 33 

Januari n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. 23 27 90 31 

 De klassen B t/m M2 dienen minimaal drie (1e) proeven te rijden, maximaal één  (1e) proef per 

locatie telt mee voor selectie; dus 3 proeven op 3 verschillende locaties! 

 De klassen Z1 t/m ZZL dienen minimaal twee (1e) proeven te rijden, maximaal één (1e) proef 

per locatie telt mee voor selectie. 

 KORTOM: Je dient de kwalificerende proeven op minimaal drie (B t/m M2)/twee (Z1 t/m ZZL) 

verschillende locaties gereden te hebben.    

 Combinaties bij de paarden dienen minimaal gemiddeld een score van 60% over de 

kwalificerende proeven gereden te hebben, bij de pony’s minimaal 58%. 

 Selectie wordt bepaald op basis van de gemiddelde score over de kwalificerende proeven, het 

aantal deelnemers per rubriek volgt t.z.t..  

 Voor de selectie gelden alleen de proeven in de hoogste klasse waarin de combinatie in de 

betreffende periode gestart is.  

 Combinaties B t/m M2 die na 15 december 2019 promoveren en combinaties Z1 t/m ZZL die 

na 12 januari 2020 promoveren, mogen niet starten op de Utrechtse 

Indoorkampioenschappen.  

 Houdt er rekening mee dat er door weersomstandigheden altijd wedstrijden uit kunnen vallen. 

Dit is eigen risico voor de deelnemers.  
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. 


