Kampioenschapsbepalingen
Nederlands Kampioenschap Para Dressuur 2021

Het NK Para Dressuur wordt verreden conform het FEI Para Equestrian reglement zoals omschreven
staat in het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.

1.

Te verrijden kampioenschappen

Het Nederlands Kampioenschap Para Dressuur wordt over twee proeven verreden:
- Onderdeel 1: FEI Para Equestrian Team Test
- Onderdeel 2: Finale FEI Para Equestrian Kür op Muziek

2.

Algemene voorwaarden

Startgerechtigdheid
2.1

2.2

2.3

Deelnemers dienen lid te zijn van de KNHS en in het bezit te zijn van een geldige startpas.
Deelname is toegestaan in de Grade waarin de ruiter door middel van een classificatiekeuring is
ingedeeld. Er dient gestart te worden in de startgerechtigde Grade.
Deelnemende combinaties dienen tussen 1 september 2020 en de sluitingsdatum van definitieve
inschrijving minimaal één keer 67% te hebben gescoord in de betreffende Grade in de Team Test
of Individual Test. Let op: Resultaten behaald tijdens online proeven tellen niet mee. In onderdeel
1 van het NK kunnen ca. 20 combinaties starten. Mocht het aantal combinaties door de
procentuele beperking te weinig of teveel zijn, dan heeft de organisatie het recht om, in overleg
met en na goedkeuring van de KNHS, het percentage respectievelijk te verlagen of te verhogen
tot een acceptabel aantal deelnemende combinaties bereikt is.
Een combinatie mag jaarlijks slechts aan één Nederlands Kampioenschap deelnemen. (bijv. NK
Para Dressuur óf NK Dressuur). Deze keuze dient gemaakt te worden voordat aan eventuele
selectiewedstrijden wordt deelgenomen. Indien een combinatie eenmaal aan een
selectiewedstrijd heeft deelgenomen, dan is het niet meer toegestaan om te wijzigen van
kampioenschap.

Inschrijven
2.4
De inschrijving voor het NK Para Dressuur geschiedt via de organisatie van het NK en volgens de
richtlijnen aangegeven in het vraagprogramma van het NK.
2.5
Er geldt een vrije inschrijving, waarbij combinaties van het Paralympisch en B-kader voorrang
krijgen bij inschrijving, mits deze plaats vindt voor de definitieve sluitingsdatum.
Aantal Paarden
2.6
Er mag met maximaal 2 paarden per deelnemer worden gestart in onderdeel 1. Tijdens de finale
mag slechts met één paard per deelnemer worden gestart. Deelnemers die zich met twee
paarden voor de finale plaatsen, dienen tijdig aan te geven welk paard gekozen wordt voor de
finale. Indien er niet gekozen wordt, dient de deelnemer met het hoogst geplaatste paard te
starten in de finalerubriek.
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Proeven
2.7
Zowel in onderdeel 1 als in de finale rijden ruiters uit alle Grades in handicap in dezelfde rubriek.
2.8
Iedere ruiter/amazone rijdt de proef behorende bij zijn/haar Grade inschaling. Voor alle Grades
worden de FEI proeven versies 2017 (Team Test) en 2017 (Freestyle) verreden.
2.9
De proeven dienen uit het hoofd gereden te worden, tenzij anders op de classificatiepas vermeld
staat.
2.10
Toegestane hulpmiddelen dienen per deelnemer op de pas vermeld te staan. Deelnemers dienen
hun classificatiepas op verzoek van een official te kunnen tonen.
Wildcards
De Technisch Directeur kan op advies van de bondscoach besluiten tot het geven van wildcards voor
deelname aan het NK. De wildcard is combinatie gebonden en de betreffende combinatie dingt mee voor
het Nederlands Kampioenschap, mits geplaatst voor onderdeel 2. Wanneer een wildcard wordt verstrekt
aan een niet voor de finale geplaatste combinatie zal deze als eerste in de Kür starten, zonder
opgenomen te worden in de eindstand van het NK.
Finale (onderdeel 2):
In de finale starten de beste 10 combinaties van onderdeel 1.
Nederlands Kampioen is de combinatie met de hoogste totaalscore over onderdeel 1 én 2 over alle
Grades. Indien er sprake is van een ex aequo klassering wint de combinatie met het hoogste percentage
in onderdeel 2. Indien hierna nog steeds sprake is van een ex-aequo positie zal de score van de
voorzitter van de jury in onderdeel 2 doorslaggevend zijn.

Prijsuitreiking
Er is uitsluitend een prijsuitreiking na de Kür op Muziek voor het Nederlands Kampioenschap. De
prijsuitreiking vindt niet te paard plaats, er komen geen paarden in de ring. Voor de finale worden drie
medailles (goud, zilver en brons) uitgereikt aan de eerste drie ruiters/amazones van het Nederlands
Kampioenschap Para Dressuur en ontvangen de beste ruiters/amazones per Grade een ereprijs.
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