Vraagprogramma
KWPN Kampioenschap 5-jarige eventingpaarden 2021

Plaats:
Datum:
Organisatie:

Natuurgebied “De Vennebulten” nabij Varsseveld
vrijdag 17 september 2021
Achterhoeks Hippisch Festijn i.s.m. KWPN

De wedstrijd heeft tot doel bij de deelnemende paarden de aanleg als eventingpaard te toetsen.
De organisatie behoudt zich het recht voor om zonodig van de bepalingen van dit reglement af te
wijken, in overleg met de Federatievertegenwoordiger. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist de Federatievertegenwoordiger eventueel in overleg met de organisatie.
Algemene bepalingen
1. Reglementen
Naast de algemene bepalingen in dit vraagprogramma zijn alle KNHS Reglementen van kracht.
2. Voorwaarden voor deelname combinaties
Om deel te kunnen nemen dient de combinatie minimaal startgerechtigd te zijn in L-eventing of een
vergelijkbaar niveau in het buitenland of in de klasse L-springen. De wedstrijd komt niet in aanmerking
voor punten registratie.
Combinaties moeten in het bezit zijn van een startpas. Buitenlandse deelnemers moeten in het bezit
zijn van een licentie. Rugnummers (aan de voor en achterzijde duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de
wedstrijd verplicht.
3. Voorwaarden voor deelname paard
Deel kunnen nemen paarden met een leeftijd van 5 jaar.
4. Inrichting wedstrijd
De wedstrijd zal worden verreden over 3 onderdelen:
1. Presentatie van de gangen van het paard
2. Springen
3. Terreinproef
Voor harnachement, optoming en kleding wordt verwezen naar het Wedstrijdreglement Eventing van
de KNHS.
Presentatie van de gangen van het paard:
Tijdens de wedstrijd worden maximaal drie combinaties tegelijk in de baan toegelaten. Zij dienen op
verzoek van de jury links- en rechtsom stap, draf en galop te laten zien.
Het jurykorps bestaat uit twee personen die gezamenlijk één beoordeling geven. Het jurykorps neemt
plaats aan het midden van de lange zijde of in de rijbaan. Eén van de juryleden treedt op als voorzitter
van de jury. De baan heeft een afmeting van 20 x 60 meter. Voor harnachement, optoming en kleding
wordt verwezen naar het Wedstrijdreglement Eventing van de KNHS.
Springen:
Springconcours, 1.00m, tabel A niet op tijd met een vastgestelde toegestane tijd, beoordeling
overeenkomstig tabel A, art. 238.1.2, tempo 350 m/min waarbij een springfout of een weigering 4
strafpunten worden toegekend. Een 2e weigering is 8 strafpunten en bij een 3e weigering volgt
uitsluiting. Voor harnachement, optoming en kleding wordt verwezen naar het Wedstrijdreglement
Eventing van de KNHS met als toevoeging dat bitten met een hefboomwerking niet zijn toegestaan en
dat het gebruik van crossbeschermers, strijklappen, bandages o.i.d. om de achterbenen niet is
toegestaan.

Terreinproef:
Tijdens de terreinproef zal een jury, bestaande uit twee personen cijfers geven op een schaal van 0 tot
10 in stappen van 0,5 voor:
1. Techniek en balans in het terrein en op de sprong.
2. Inzet en rijdbaarheid.
3. Kwaliteit van de galop.
De 3 cijfers worden bij elkaar opgeteld. Op het totaal resultaat (dressuur, springen en terreinproef)
worden per weigering 3 punten in mindering gebracht. Na een derde weigering of val volgt uitsluiting.
Er is geen maximale toegestane tijd van kracht. Voor harnachement, optoming en kleding wordt
verwezen naar het Wedstrijdreglement Eventing van de KNHS Ook tijdens de terreinproef geldt dat
bitten met een hefboomwerking niet zijn toegestaan. Het gebruik van crossbeschermers, strijklappen,
bandages o.i.d om de achterbenen is in de terreinproef wel toegestaan
5. Resultaatberekening
Het eindresultaat wordt opgemaakt volgens de volgende formule:
Resultaat presentatie van de gangen wordt gedeeld door 10 en vermenigvuldigd door 4
Resultaat springen wordt gedeeld door 2 en afgetrokken van dressuurresultaat
Resultaat van de terreinproef is optelsom van de 3 cijfers vermenigvuldigd door 2 en wordt opgeteld
bij het dressuurresultaat.
Voorbeeld 1:
Presentatie gangen:
Springen:
Terreinproef:
Weigering terreinproef
Totaal

67 punten
1 springfout
cijfers 7, 7 en 8

Voorbeeld 2: (maximale score)
Presentatie gangen:
100 punten
Springen:
foutloos
Terreinproef:
cijfers 10,10 en 10
Totaal

: 10 x 4
4:2
x2

26,8
-2,0
44,0
-3,0
65,8

: 10 x 4

40,0
0,0
60,0
100,0

x2

Het paard met het hoogste totaal aantal punten is KWPN-kampioen. Bij ex æquo’s geeft het cijfer in de
terreinproef voor de onderdelen 1 en vervolgens 2 en 3 de doorslag.
6.Klassement en prijzen
Er zal een klassement worden opgemaakt aan de hand van de resultaten van de drie onderdelen. De
volgende prijzenschaal is beschikbaar: € 100,-, € 75,-, € 50,-, volgprijzen € 25,-. De 5 hoogst
geplaatste combinaties zijn verplicht aan de prijsuitreiking deel te nemen. Het niet deelnemen aan de
prijsuitreiking kan inhouding van het prijzengeld tot gevolg hebben.
7. KWPN-kampioenschap
Het hoogstgeplaatste paard dat bij het KWPN is geregistreerd (veulenboek, register A, register B of
stamboek) wordt uitgeroepen tot KWPN Kampioen en ontvangt een sjerp en een deken. Bij ex aequo
klassering voor het KWPN Kampioenschap geeft het cijfer in de terreinproef voor onderdeel 1 de
doorslag. Is er dan nog gelijkheid, dan wordt voor het kampioenschap gekeken naar onderdeel 2 en zo
nodig naar onderdeel 3.
8. Inschrijfgeld
Voor deelname is een inschrijfgeld verschuldigd van € 35,-. te voldoen bij inschrijving. Boxen zijn zo
mogelijk in overleg met de organisatie beschikbaar. Voor boxhuur kan contact worden opgenomen met
Judith Groters, tel.: 06-30693796, e-mail: achterhoekshippischfestijn@hotmail.com.
9. Inschrijving
Aanmelding geschiedt online op www.kwpn.nl/agenda-1. De aanmelding moet uiterlijk donderdag 26
augustus zijn ontvangen.
Gevraagde verrichtingen presentatie van de gangen van het paard:
De volgende verrichtingen worden tijdens de wedstrijd op verzoek van de jury getoond:
Stap, draf, galop, tempowisselingen in daf en galop
Deze verrichtingen worden gevraagd om naar aanleiding daarvan de cijfers voor de protocolonderdelen
te geven. Dit betreft de onderdelen
•
stap (20), draf (20), galop (20), (zuiverheid, regelmaat, kwaliteit/bruikbaarheid)
•
Gedragenheid en souplesse (20) (gedragenheid, buigzaamheid, souplesse, ruggebruik,
nageeflijkheid, mogelijkheid tot verruiming/verzameling)
•
Algemene indruk (20) (Algemene indruk als eventingpaard in het onderdeel dressuur in
uitstraling, karakter, bewegingsmechanisme, gewilligheid)

