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Spelregels Selectie KNHS Kampioenschap Samengesteld Mennen 2021 

 

Mendistrict Noord organiseert in samenwerking met Mensport Nienoord een Trainingsdag in 
Leek op 4 juli 2021. Op deze dag zal ook de Selectie plaatsvinden van deelnemers vanuit 
Noord voor het KNHS Kampioenschap Samengesteld Mennen. Het KNHS Kampioenschap 
wordt op 3 en 4 september gehouden in Blaricum en is voor de klasse L en M. Op basis van 
de scores op de 3 onderdelen Dressuur, Vaardigheid en Hindernissen zal in de week na de 
Trainingsdag door Mendistrict Noord bekend worden gemaakt welke deelnemers naar het 
Kampioenschap mogen. 

Spelregels voor de Selectie 

 In basis geldt het KNHS Wedstrijdreglement Mennen, Versie 2021 , Ingangsdatum 1 
april 2021. 

 Men dient op 4 juli dressuur, vaardigheid en een traject met 4 hindernissen te rijden. 

 De te verrijden klassen: 1po, 1pa, 2po, 2pa, tpo, tpa, 4po, 4pa in de klasse L en M.  

 Alleen combinaties met een startpas en lid van een vereniging die valt onder 
Mendistrict Noord kunnen voor de Selectie in aanmerking komen. 

 De deelnemer wordt geacht op het KNHS Kampioenschap met dezelfde combinatie 
uit te komen als waarmee de Selectie wordt gereden. 

 Het is verplicht voor deelnemers en grooms om bij alle drie de onderdelen een 
veiligheidshelm te dragen. Tevens in het traject met de 4 hindernissen een 
bodyprotector. 

 De dressuur en vaardigheid worden verreden in dressuurtenue. 
 
Puntentelling 

Dressuurproef 

 De dressuurproef wordt door 1 jurylid beoordeeld. 

 De behaalde strafpunten in die proef worden berekend in 2 decimalen nauwkeurig.  
 De coëfficiënt voor vermenigvuldigen is afhankelijk van de klasse en staat op het 

dressuurprotocol: 
 

Klasse Coëfficiënt 

L alle aanspanningen 0,6667 

Klasse M enkelspan 0,5000 

Klasse M, twee- en langspannen 0,5517   

 
Vaardigheid 

 Per afgeworpen bal worden 3 strafpunten gerekend. 

 De strafpunten voor overschrijding van de toegestane tijd zijn 0,5 strafpunt per 
begonnen seconde. 
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Traject met 4 hindernissen 

 Voor het hindernissentraject geldt een minimum en maximum tijd  op basis van het 
geldende tijdschema uit het reglement. 

 De tijden in de 4 hindernissen worden genoteerd op 2 decimalen nauwkeurig. De 
totale tijd wordt vermenigvuldigt met 1,5 en dit geeft de totale tijd die wordt 
omgezet naar strafpunten. (Uitleg: omdat bij een normale situatie 6 hindernissen 
worden verreden en we op deze manier de hindernissen op een vergelijkbare manier 
meenemen in de einduitslag). 

 Het afrijden van een afrijdbaar element is 2 strafpunten per keer. 

 De tijdsoverschrijding boven en onder de toegestane tijden in het traject worden bij 
elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met 0,25 per seconde.  

 De strafpunten worden berekend op 2 decimalen. De strafpunten voor de tijd in het 
traject worden opgeteld bij de tijden van de hindernissen en samengevoegd met 
eventuele overige  opgelopen strafpunten. Hiermee wordt het eindresultaat voor 
elke deelnemer voor dit onderdeel bepaald. 
 

Totaalscore en selectie 

 Voor de Totaalscore worden de strafpunten van de 3 onderdelen bij elkaar 
opgesteld.  

 De afvaarding voor het KNHS Kampioenschap zal op basis van de Totaalscore worden 
bepaald door het bestuur van Mendistrict Noord. In de week na 4 juli wordt de 
selectie bekend gemaakt via de website www.Mendistrictnoord.nl en de 
facebookpagina van het Mendistrict. 

 Per rubriek worden, op basis van de verdeelsleutel van de KNHS, de volgende 
aantallen deelnemers afgevaardigd naar het KNHS Kampioenschap in Blaricum: 
 

Rubriek Aantal afgevaardigden vanuit Noord 

1 PA L 2 

1 PO L 2 

2 PO L 2 

1 PA M 2 

2 PA L/M 1 

2 PO M 4 

Langspannen PO/PA 
L/M 

Nader te bepalen 

 


