Draaiboek kampioenschappen
Samengestelde Menwedstrijd (SMW) Mendistrict Noord
November 2018

Voorwaarden
- De wedstrijd wordt georganiseerd in overleg met het bestuur van Mendistrict. De
organiserende vereniging is verantwoordelijk en heeft ook de eindverantwoording
tijdens het District kampioenschap. Op de wedstrijddag gelden de KNHS-reglementen
die op dat moment van toepassing zijn. Tevens volgt het Mendistrict de
Kampioenschapsvoorwaarden van de KNHS die gelden op dat moment.
- De organiserende vereniging moet voor de activiteit die zij organiseert een afdoende
verzekering hebben afgesloten.
- Het secretariaat dient gebruikt te maken van het rekenprogramma of de rekenkamer
van de KNHS m.b.t. de uitslagen.
- Het vraagprogramma dient ter goedkeuring aan Mendistrict te worden aangeboden.
- Kampioenrozetten worden door Mendistrict ter beschikking gesteld. (1 kampioen en
1 reservekampioen per klasse).
Aanvullende prijzen worden door de organisatie verzorgd evenals de vervolg
rozetten.
- Het Mendistrict zal - na goedkeuring van de begroting vooraf – een bijdrage leveren
in de organisatie kosten van € 1400,-.
- De wedstrijd is open voor alle startpashouders van Mendistrict Noord tot en met de
sluitingsdatum van de inschrijving zoals vermeld op het vraagprogramma.
Recreanten en HC-rijders zijn uitgesloten van het kampioenschap.
- Het kampioenschap wordt verreden volgens het wedstrijdreglement mennen m.b.t.
de geldende richtlijnen samengesteld wedstrijd mennen (SMW)
- Bij de organisatie van het District Kampioenschap SMW dient te worden uitgegaan
van ca. 100 deelnemers.
- Twee bestuursleden van het Mendistrict Noord zullen zowel bij de voorbereiding als
tijdens de wedstrijd aanwezig zijn om de wedstrijddagen meden goed te laten
verlopen.
Wedstrijd
Een samengestelde wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen:
proef A - Dressuur
proef B - Marathon
proef C - Vaardigheid
SWM
- Binnen de samengestelde wedstrijden mennen zijn er 3 klassen. De klasse L (Licht),
klasse M (Midden) en de klasse Z (Zwaar).
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Een wedstrijdorganisatie kan een wedstrijd opstellen voor één of meerdere klassen
eventueel aangevuld met een impulsklasse
Aan wedstrijden voor klasse Z mogen maximaal 8 buitenlandse deelnemers meedoen
uit maximaal 4 verschillende landen, mits dit in het goedgekeurde vraagprogramma
staat vermeld. De buitenlandse deelnemers nemen deel op basis van de KNHSreglementen.
Alle andere typen wedstrijden dan hiervoor genoemd kunnen alleen worden
uitgeschreven na goedkeuring van de KNHS.
Kampioenschappen kunnen ook verreden worden tijdens een reguliere wedstrijd.
Wedstrijden mogen ook als eendaagse wedstrijd verreden worden.

Ringen/Parcours
Dressuur
- Alle dressuurproeven enkelspannen van de klasse L, M worden verreden in een ring
met de afmetingen 40 x 80 meter.
- De dressuur klasse Z wordt in een ring met de afmeting 40 x 100 meter verreden.
- Meerspannen rijden altijd in een baan van 40 x 100 .
Marathon
- De totale afstand van traject B moet ongeveer 1 km per hindernis zijn. De totale
lengte van traject B wordt gemeten inclusief de lengte van de hindernissen. De
afstand tussen 2 op elkaar volgende hindernissen in traject B mag bij voorkeur niet
minder zijn dan 700 meter.
Vaardigheid
- Voor de SWM klasse L, M en Z dient de ring een minimum maat te hebben van 5000
m2.
Er dient voldoende losrijruimte te zijn voor de aanspanningen.
Benodigde officials
Dressuur:
- Moeten minimaal 2 juryleden per ring aanwezig zijn. Voor klasse Z-wedstrijden en
KNHS-kampioenschappen moeten dit er minimaal 3 per ring zijn.
- Voor dressuurwedstrijden zijn 2 juryleden per baan verplicht.
- De dressuurjuryleden mogen niet meer dan 35 deelnemers per dag beoordelen.
- De ringmeester: Deze houdt in de gaten wie aan het losrijden is en zorgt dat iedere
deelnemer op tijd de desbetreffende wedstrijdring betreedt. Vooral bij grotere
wedstrijden is dit handig en zijn er vaak meerdere ringmeesters actief om de
wedstrijd in goede banen te leiden.
Vaardigheid:
- Moeten minimaal 2 juryleden per ring aanwezig zijn
- De ringmeester: Deze houdt in de gaten wie aan het losrijden is en zorgt dat iedere
deelnemer op tijd de desbetreffende wedstrijdring betreedt. Vooral bij grotere
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wedstrijden is dit handig en zijn er vaak meerdere ringmeesters actief om de
wedstrijd in goede banen te leiden.
Marathon:
- Moeten minimaal 4 juryleden aanwezig zijn.
- Hoofd hinderniswaarnemers en assistenten: Er moet één hoofd hinderniswaarnemer
zijn in iedere hindernis. Hij moet worden bijgestaan door tenminste 2 assistent
hinderniswaarnemers. Zij moeten de tijd van iedere deelnemer opnemen en
vastleggen, welke benodigd is voor het rijden van de hindernis. De hoofd
hinderniswaarnemer is eindverantwoordelijk voor de registratie van de verrichtingen
van de deelnemer in de hindernis.
Algemeen:
- Parcoursbouwer is verantwoordelijk voor het uitzetten en opmeten van het parcours,
het markeren ervan en het bouwen van de hindernissen. Bij samengestelde
wedstrijden mennen doet hij doet dit onder toezicht van de technisch afgevaardigde.
- Technisch Afgevaardigde (TA), de KNHS wijst voor iedere samengestelde wedstrijd
een technisch afgevaardigde van de officiallijst aan. De technisch afgevaardigde keurt
de wedstrijd vooraf goed volgens de geldende KNHS-richtlijnen en houdt tijdens de
wedstrijd voortdurend toezicht op het technische verloop van de wedstrijd en de
aanvoer van de gegevens naar de rekenkamer
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