Uitvoeringsbesluit KWPN kampioenschap jonge
dressuurpaarden 2021 om de Pavo Cup

Artikel 1
1. Dit uitvoeringsbesluit is van toepassing op het KWPN kampioenschap voor jonge
dressuurpaarden 2021 om de Pavo Cup.
2. Dit uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het KWPN. Hierop
zijn tevens van toepassing de statuten en het Algemeen Reglement van het KWPN.
3. Op dit uitvoeringsbesluit zijn tevens van toepassing het Algemeen Wedstrijdreglement van
de KNHS, het Wedstrijdreglement Dressuur van de KNHS, het Reglement Ongeoorloofde
Middelen voor het Paard van de KNHS en het Tuchtreglement van de KNHS.
4. Het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden 2021 om de Pavo Cup bestaat uit
een voorselectie, een halve finale en finale op het KWPN-centrum.
5. Tijdens de wedstrijd worden gegevens verzameld voor fokkerijdoeleinden. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid om paarden na afloop van de voorselectiewedstrijd aan te bieden
voor opname in het stamboek van het KWPN, mits aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan. Voor nadere details hierover zie de website van het KWPN www.kwpn.nl.
Artikel 2 – Voorwaarden deelname paarden
1. Aan de regionale voorselectie van het KWPN kampioenschap voor jonge dressuurpaarden
kunnen deelnemen merries, ruinen en hengsten die in het jaar van het kampioenschap de
leeftijd van vier of vijf of zes jaar bereiken en zijn geregistreerd in het veulenboek, het
register A, het register B of het stamboek van het KWPN of het NRPS (Nederlands
Rijpaarden en Pony stamboek) grote maat of geregistreerd staan bij een EU erkend
stamboek met een fokdoel dat overeenkomt met het fokdoel van het KWPN fokrichting
rijpaard.
2. Aan de halve finale kunnen deelnemen merries, ruinen en hengsten die in het jaar van de
wedstrijd de leeftijd van vier of vijf of zes jaar bereiken en die na afloop van alle
voorselectiewedstrijden in het opgemaakte eindklassement binnen het aantal deelnemers
dat wordt toegelaten tot de halve finale vallen. Bij gelijkheid van punten voor de laatste plek
voor plaatsing voor de halve finale geeft het cijfer voor de totaalindruk de doorslag en
vervolgens het cijfer voor de harmonie. Zijn ook deze cijfers gelijk, dan mogen alle paarden
op deze plek èn met hetzelfde cijfer voor de totaalindruk en harmonie naar de halve finale.
De paarden moeten zijn geregistreerd in het veulenboek, het register A, het register B of het
stamboek van het KWPN
3. Aan de halve finale kunnen tevens deelnemen hengsten die in het jaar van de wedstrijd de
leeftijd van vier of vijf of zes jaar bereiken en zijn goedgekeurd of erkend door het KWPN en
waarvan geregistreerde lid is van het KWPN. Hengsten met de status “op wacht” dienen
aan de voorselectie deel te nemen. Vijfjarige en zesjarige bij het KWPN goedgekeurde
hengsten zijn verplicht deel te nemen.
4. Aan de halve finale kunnen tevens rechtstreeks zonder voorselectie deelnemen hengsten
die niet voldoen aan de criteria die worden genoemd onder artikel 2 lid 2 en 3 en die in het
jaar van het kampioenschap de leeftijd van vier, vijf of zes jaar bereiken en deelnemen aan
de eerste bezichtiging in het kader van de hengstenselectie van het KWPN en waarvan de
geregistreerde lid is van het KWPN. Deze hengsten nemen buiten mededinging (hors
concours) deel aan de halve finale.
5. Aan de halve finale kunnen tevens rechtstreeks zonder voorselectie deelnemen paarden die
niet voldoen aan de criteria die worden genoemd onder artikel 2 lid 2 en 3 en die in het jaar
van het kampioenschap deel hebben genomen aan de laatste observatie training van het
WK jonge dressuurpaarden selectie traject.
6. Aan de finale wedstrijd kunnen deelnemen paarden die daarvoor zijn geselecteerd door de
jury tijdens de halve finale.

7. Hengsten die aan de halve finale hebben deelgenomen in het kader van de
hengstenselectie van het KWPN en die zich niet geplaatst hebben voor de finale ronde
zullen op aanwijzing van de hengstenkeuringscommissie aansluitend aan de halve finale en
voor de finale de finale proef tonen. Dit is dan in het kader van de hengstenselectie en niet
in het kader van de wedstrijd.
Artikel 3 – Voorwaarden deelname ruiters
1. Aan het kampioenschap voor jonge dressuurpaarden kunnen deelnemen ruiters die lid zijn
van de KNHS. Voor buitenlandse ruiters, die geen lid zijn van de KNHS geldt dat men over
een licentie moet beschikken. Dit geldt niet voor deelnemers aan de voorselecties in het
buitenland.
2. Ruiterwissel is toegestaan mits is voldaan aan lid 1 van dit artikel.
Artikel 4 – Aanmelding
1. Aanmelding geschiedt online via www.kwpn.nl. Per paard kan voor maximaal één
voorselectiewedstrijd worden aangemeld, tenzij inschrijving aan een andere
voorselectiewedstrijd wordt gevraagd door artikel 7.2.
2. Deelname aan een andere wedstrijd dan waarvoor aanvankelijk was aangemeld, wordt
alleen toegestaan als er een veterinair attest wordt ingediend bij het KWPN
3. Acceptatie van aanmeldingen geschiedt op volgorde van binnenkomst.
4. De organisatie kan een maximum stellen aan het aantal deelnemers per wedstrijd.
5. De termijn voor aanmelding sluit uiterlijk veertien dagen vóór de datum van betreffende
voorselectiewedstrijd.
6. De organisatie behoudt zich het recht voor om zowel bij de voorselecties als bij de halve
finale inschrijvingen die na de sluitingsdatum binnenkomen te accepteren.
7. Het inschrijfgeld voor voorselectiewedstrijden bedraagt € 34,50 (incl. BTW).
8. Het inschrijfgeld voor de halve finale bedraagt € 70,05 (incl. BTW).
9. Hengsten die naast de Pavo Cup deelnemen aan de hengstenselectie dienen via het self
service portaal “Mijn KWPN” op www.kwpn.nl voor de hengstenselectie te worden
aangemeld.
Artikel 5 – Harnachement
1. Het algemeen wedstrijdreglement en het disciplinereglement dressuur van de KNHS zijn
van toepassing.
2. In aanvulling op het disciplinereglement dressuur van de KNHS gelden de volgende
voorwaarden:
• Het zadeldek mag niet achter het zadel of onder het zweetblad uitsteken.
• Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de
selectiewedstrijd en de (halve) finale verplicht.
• Bij de vijf- en zesjarigen is een zweep in de ring verboden.
Artikel 6 – Jury
1. Een beoordeling wordt uitgevoerd door een jury. De jury geeft gezamenlijk één beoordeling.
2. De juryledenlijst wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het KWPN. Per wedstrijd
wordt uit de juryledenlijst door het KWPN een jury samengesteld. De jury neemt plaats aan
het midden van de lange zijde, het midden van de korte zijde of in de rijbaan.
3. Eén van de juryleden treedt op als voorzitter van/woordvoerder namens de jury.

Artikel 7 – Opschorting en uitsluiting
1. Tijdens alle wedstrijden in het kader van het KWPN kampioenschap voor jonge
dressuurpaarden alsmede daarbuiten kunnen paarden worden onderzocht op de
aanwezigheid van ongeoorloofde middelen, overeenkomstig de bepalingen in het Reglement
Ongeoorloofde Middelen voor het Paard van de KNHS. De combinatie wordt uitgesloten zodra
er sprake is van een positieve dopingtest van het betreffende paard.
2. De jury kan besluiten tot uitstel van de beoordeling indien naar haar mening een aangeboden
paard niet te beoordelen is op grond van kreupelheid of onregelmatigheid, de gedragingen
van het paard of de omstandigheden waaronder de beoordeling moet plaatshebben. Het
betreffende paard kan, indien de hiervoor bedoelde omstandigheid die tot uitstel heeft geleid
is opgeheven, wederom voor beoordeling worden aangeboden, mits er binnen het lopend
seizoen nog een beoordeling binnen betreffende onderdeel van het Kampioenschap is
gepland.
3. De jury en/of het Algemeen Bestuur van het KWPN heeft te allen tijde het recht om een
paard uit te sluiten voor deelname aan de volgende onderdelen/het verdere onderdeel van
het kampioenschap. Het is niet mogelijk om tegen dit besluit in beroep te gaan.
Artikel 8 – Procedure voorselectie wedstrijden
1. Tijdens een voorselectiewedstrijd worden maximaal twee combinaties tegelijk in de baan
toegelaten. Zij dienen op verzoek van de jury een aantal verrichtingen te laten zien.
2. De data en locaties van de voorselectiewedstrijden worden bepaald door het KWPN.
3. De buitenbaan tijdens de voorselectiewedstrijden heeft een afmeting van circa 20 x 60 meter.
4. De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
5. De wedstrijd vindt in beginsel buiten plaats, maar kan bij besluit van de organisatie binnen
worden verreden..
6. De beoordeling duurt ongeveer 10 tot 20 minuten.
7. De jury beoordeelt de volgende onderdelen op een schaal van 1 tot 10: stap, draf, galop,
harmonie en totaalindruk.
8. De combinaties worden geplaatst op volgorde van het aantal punten. De combinatie met het
hoogste aantal punten wordt als hoogste geplaatst. Bij ex aequo’s telt het cijfer voor totaal
indruk als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de harmonie, vervolgens het totaal van
de cijfers voor de stap, draf en galop.
9. Combinaties die na afloop van alle verreden voorselectiewedstrijden in het opgemaakte
eindklassement binnen het aantal deelnemers dat wordt toegelaten tot de halve finale vallen
worden uitgenodigd om deel te nemen. Bij gelijkheid van punten voor de laatste plek voor
plaatsing voor de halve finale geeft het cijfer voor de totaalindruk de doorslag en vervolgens
het cijfer voor de harmonie. Zijn ook deze cijfers gelijk, dan mogen alle paarden op deze plek
èn met hetzelfde cijfer voor de totaalindruk en harmonie naar de halve finale.
Artikel 9 – Procedure halve finale
1. De halve finale voor vierjarige paarden vindt plaats op 12 augustus 2021.
2. De halve finale voor vijfjarige paarden vindt plaats op 12 augustus 2021.
3. De halve finale voor zesjarige paarden vindt plaats op 12 augustus 2021.
4. Aan de halve finale voor de vierjarige paarden mogen 50 paarden deelnemen, aan de halve
finale voor de vijfjarige paarden mogen 35 paarden deelnemen en aan de halve finale voor
de zesjarige paarden mogen 20 paarden deelnemen. De automatisch voor de halve finale
geplaatste hengsten volgens artikel 2.3 ,de hengsten onder artikel 2.4 en de paarden die
zich plaatsen via artikel 2.5 vallen niet binnen deze aantallen.
5. Tijdens de halve finale worden maximaal twee combinaties tegelijk in de baan toegelaten.
Zij dienen op verzoek van de jury een aantal verrichtingen te laten zien.
6. De baan tijdens de halve finale heeft een afmeting van 20 x 60 meter.
7. De startvolgorde van de halve finale wordt door loting bepaald. Hierbij wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met het aantal paarden per ruiter/amazone.
8. De wedstrijd vindt in beginsel buiten plaats, maar kan bij besluit van de organisatie binnen
worden verreden. De beoordeling duurt ongeveer 10 minuten. De jury beoordeelt de

volgende onderdelen op een schaal van 1 tot 10: stap, draf, galop, harmonie en totaal
indruk.
9. Afmeldingen worden tot 2 dagen voor de wedstrijddag aangevuld, afmeldingen die 2 dagen
of korter voor de wedstrijddag plaatsvinden worden niet meer aangevuld.
10. De combinaties worden geplaatst op volgorde van het aantal punten. De combinatie met
het hoogste aantal punten wordt als hoogste geplaatst. Bij ex aequo’s telt het cijfer voor
totaal indruk als doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor de harmonie, vervolgens het
totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop.
Artikel 10 – Procedure finale
1. De finales vinden plaats op 15 augustus .
2. De finale bestaat uit twee onderdelen.
3. Tijdens het eerste onderdeel (de eerste finaleronde) worden maximaal twee combinaties
tegelijk in de baan toegelaten. Zij dienen op verzoek van de jury een aantal verrichtingen te
laten zien. De jury beoordeelt de volgende onderdelen op een schaal van 1 tot 10: stap, draf,
galop, harmonie en totaalindruk.
4. Het tweede onderdeel is een beoordeling door een gastruiter.
5. Deelname aan het eerste onderdeel van de finale is open voor de 20 hoogstgeplaatste
paarden van de vier- en vijfjarigen van de halve finale (inclusief de ex aequo’s voor de 20e
plaats) en voor de 12 hoogstgeplaatste paarden van de zesjarigen van de halve finale
(inclusief de ex aequo’s voor de 12e plaats). Bij afmeldingen/uitvallers wordt de
deelnemerslijst van de finale niet aangevuld met lager geplaatsten.
6. Deelname aan het tweede onderdeel is open voor de drie beste paarden (inclusief de ex
aequo’s voor de derde plaats) van het klassement dat is opgemaakt na de halve finale en de
eerste finaleronde. Voor het maken van dit tussenklassement worden de punten behaald in
de halve finale opgeteld bij de punten uit de eerste beoordeling van de finale.
7. De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
8. In het tweede onderdeel van de finale geeft de gastruiter een cijfer op een schaal van 0 tot
100 voor het kenmerk totaalindruk.
9. Voor de bepaling van de eindstand van het kampioenschap wordt een als volgt gewogen
eindcijfer vastgesteld:
1x de punten uit de halve finale
1x de punten uit de eerste finaleronde
1x de punten van de gastruiter uit het tweede onderdeel van de finale
10. De baan tijdens de finale heeft een afmeting van circa 20 x 60 meter.
11. De wedstrijd vindt in beginsel buiten plaats, maar kan bij besluit van de organisatie binnen
worden verreden..
12. De combinaties worden geplaatst op volgorde van het aantal punten. De combinatie met
het hoogste aantal punten wordt als hoogste geplaatst. Bij ex aequo’s telt het cijfer voor
totaalindruk toegekend in de finale (voor zover het paard hieraan heeft deelgenomen) als
doorslaggevend, vervolgens het cijfer voor totaalindruk toegekend in de halve finale,
vervolgens het totaal van de cijfers voor de stap, draf en galop (toegekend in de halve
finale), vervolgens het cijfer voor de harmonie (toegekend in de halve finale)
13. Voor de einduitslag zijn voor elke leeftijdscategorie de volgende geldprijzen beschikbaar:
€ 600,-, € 400,-, € 300,-, € 200,-, € 100,- en volgprijzen € 50,- (o.b.z. prijzenschaal 1 prijs
per 4 deelnemers). Voor de kampioen van elke leeftijdscategorie is er een kampioenssjerp,
een deken en de Pavo Cup.
14. Voor de best geklasseerde paarden per geslacht en per leeftijdscategorie, die niet de eerste
plaats hebben behaald, wordt de behaalde prijs aangevuld tot € 600,-.De ruiters van best
geklasseerde paarden per geslacht ontvangen een replica van de Pavo Cup. Indien een
paard niet deelneemt aan de finale, dan wordt dit paard opgenomen in het klassement met
de punten van de halve finale.
Artikel 11 - Toezicht voorterrein
Zowel tijdens de voorselecties als tijdens de halve finale en finale zullen officials in functie zijn
die toezicht houden op het voorterrein.

Artikel 12 – Onvoorzien
In gevallen waarin dit uitvoeringsbesluit niet voorziet, beslist het KWPN in overleg met de
Federatievertegenwoordiger van de KNHS voor zover het de sport gerateerde zaken betreft en
het Algemeen Bestuur van het KWPN voor zover het fokkerij gerelateerde zaken betreft.
Indien een deelnemer dan wel geregistreerde van een deelnemend paard tijdens de regionale
voorselectiewedstrijden protest wil aantekenen, dan dient dit binnen 24 uur schriftelijk te
gebeuren ter attentie van de directie van het KWPN.

Voorselectiewedstrijden: 17 t/m 31 juli 2021
21 juli
Tolbert (Noord)
23 juli
Ermelo (Oost)
27 juli
Houten (West)
30 juli
Riel (Zuid)
31 juli
Oud-Turnhout (België)

Groningen, Friesland en Drenthe
Overijssel, Flevoland en Gelderland
Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland
Noord Brabant, Limburg en Zeeland

Overal worden vier-, vijf- en zesjarigen rubrieken uitgeschreven.

Halve finale en finale
Ermelo 12 en 15 augustus 2021

