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Vraagprogramma Indoor Kampioenschappen 2023  - Springen 
 
Op deze wedstrijd is het kampioenschapsreglement Indoor 2023 van  
de KNHS van toepassing. Voor alle kampioenschappen kan de handicapregeling conform 
artikel 5 van het Algemeen Wedstrijdreglement worden toegepast. Dat wil zeggen dat 
categorieën kunnen worden samengevoegd en/of klassen in handicap kunnen worden 
verreden. De verdeling van de kampioenschappen zal bekend gemaakt worden via de 
startlijst van dit kampioenschap.  
 

Springen 
 
Inschrijfgeld paarden Klasse 1.00 t/m 1.40:  € 13,50 
Prijzen paarden klasse 1.00 t/m 1.40:  Eremetaal en linten. Kampioen een statiedeken 
 
Inschrijfgeld pony’s Klasse 0.50 t/m 1.30:  € 12,00 
Prijzen pony’s klasse 0.50 t/m 1.30:  Eremetaal en linten. Kampioen een statiedeken. 
 
Hieronder een overzicht van de rubrieken die worden gereden op de Friese Kampioenschappen 
Outdoor 2022: ` 

  Paarden   Pony's     

  
Cat A/B Cat C Cat D/E Parcourssoort 

Springen 0.50  x   Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

Springen 0.60  x 
  

Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

Springen 0.70  x 
  

Tabel A + barrage. 238.2.b 

Springen 0.70   x  Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

Springen 0.80  
 

x 
 

Tabel A + barrage. 238.2.b 

Springen 0.80    x Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

Springen 0.90  
 

x 
 

Tabel A + barrage 238.2.b 

Springen 0.90    x Tabel A + barrage 238.2.b 

Springen 1.00   x  Tabel A + barrage 238.2.b 

Springen 1.00    x Tabel A + barrage 238.2.b 

Springen 1.00 x    Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

Springen 1.10    x 2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.10 x    2 manches + barrage art. 273.3a 

Springen 1.20    x 2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.20 x    2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.30    x 2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.30 x    2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.35 x    2 Manches+ barrage. art. 273.3a 

Springen 1.40 x    2 Manches+ barrage. art. 273.3a 
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Rijstijl + barrage art. 280.5.c 

 

 De startvolgorde wordt bepaald door de organisatie.. 
 Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en 

stijl. 
 Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: stijlcijfer (1e ond.) toegekend door de hoofdjury. . Is er 

dan nog een ex-aequo uitslag wordt gekeken naar: stijlcijfer (2e ond.) toegekend door de hoofdjury. 
 Prijsuitreiking te paard of pony! 
 Bijzonderheden: prijsuitreiking te paard/pony voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige 

prijswinnaars kunnen hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij het secretariaat. Het niet 
verschijnen in de prijsuitreiking te paard of pony, kan als consequentie hebben dat de prijs en 
afvaardigingsplek vervalt aan de eerstvolgende prijswinnaar. 

  
 Tabel A + barrage. 238.2.b 
 
 2. Wedstrijden op tijd: 

b. Bij een wedstrijd op tijd, maar bij een gelijk aantal strafpunten voor de eerste plaats, wordt er 
één barrage op tijd verreden. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het aantal 
strafpunten en hun tijd in de eerste ronde.  

 Prijsuitreiking te paard of pony! 
 Bijzonderheden: prijsuitreiking te paard/pony voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige 

prijswinnaars kunnen hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij het secretariaat. Het niet 
verschijnen in de prijsuitreiking te paard of pony, kan als consequentie hebben dat de prijs en 
afvaardigingsplek vervalt aan de eerstvolgende prijswinnaar. 

  

 2 Manches+ barrage. art. 273.3a 
 
 In ieder geval alle foutloze combinaties en de combinaties t/m 8 strafpunten mogen starten in de 

tweede manche; De behaalde resultaten van geen van de parcoursen komen voor 
puntenregistratie in aanmerking. Minimaal 25% van het aantal gestarte deelnemers in de eerste 
manche mag starten in de tweede manche. 

 De startvolgorde van het eerste manche wordt bepaald door de organisatie. 
 De startvolgorde van het tweede manche is omgekeerd aan het resultaat in de eerste manche. De 

startvolgorde van de barrage is gelijk aan de originele startvolgorde van de tweede manche. 
 Om de kampioen te bepalen worden de deelnemers geplaatst overeenkomstig hun strafpunten en 

tijd in de barrage. De overige deelnemers worden geplaatst overeenkomstig het totaal aantal 
strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche. 

 Bij ex-aequo uitslag wordt gekeken naar de tijd in het 1e parcours. 
 Is er dan nog een ex-aequo uitslag wordt gekeken naar de tijd in het 2e parcours. 
 Prijsuitreiking te paard of pony! 
 Bijzonderheden: prijsuitreiking te paard/pony voor maximaal de eerste drie prijswinnaars. Overige 

prijswinnaars kunnen hun lint en stalplaat ophalen na de prijsuitreiking bij het secretariaat. Het niet 
verschijnen in de prijsuitreiking te paard/pony, kan als consequentie hebben dat de prijs en 
afvaardigingsplek vervalt aan de eerstvolgende prijswinnaar. 
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Belangrijke informatie 
 

Inschrijven 

Deelnemers dienen zich volgens de op dat moment geldige en door de KNHS erkende wijze van 

inschrijven in te schrijven. De ruiter/amazone is zelf verantwoordelijk voor de juiste inschrijving. 

Wijzigingen doorgeven en eventueel afmelden doorlopend en uitsluitend per mail. E-mail: 

wedstrijdsecretariaat@paardensportfriesland.nl  

Inschrijven Springen online via mijnKNHS. 

Het inschrijfgeld dient online te worden voldaan bij de inschrijving via mijnKNHS. 

Opening inschrijven Springen vanaf Maandag 12 december 2022 om 08:00 uur  

Sluitingsdatum inschrijven Springen: Zaterdag 11 februari 2023 om 23:59 uur  

 Er zijn geen wijzigingen meer mogelijk na de sluitingsdatum.   

Opgemerkt wordt dat aan de hand van de van toepassing zijnde coronamaatregelen het programma 

gewijzigd kan worden.  

Dagindeling Springen FK Indoor 2023: 

Zaterdag 18 februari 2023: 

08.30 uur Springen paarden klasse  1.20, 130. 135 en 1.40 (2 manches + barrage) + prijsuitreiking 

Circa 16.00 uur Springen paarden klasse 1.00 (Rijstijl + barrage) + prijsuitreiking 

Circa 18.00 uur Springen paarden klasse 1.10 (2 manches + barrage) + prijsuitreiking 

 

Zondag 19 februari 2023: 

10.00 uur Springen pony’s klasse 0.50 t/m 0.80 cat. A/B/C/D/E (Rijstijl) + prijsuitreiking 

Aansluitend Springen pony’s klasse 0.70 t/m 1.00 cat. A/B/C/D/E (Tabel A + barrage) 

Aansluitend Springen pony’s klasse 1.10, 1.20 en 1.30 cat. D/E (2 Manches + barrage) 

Voor meer informatie www.paardensportfriesland.nl 
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Overige bepalingen van dit Regiokampioenschap 2023 
 
1. Aantal kampioenschapsrubrieken, aantal paarden/pony’s en minimale score  
 
Springen Paarden  

 Aan het kampioenschap Springen Paarden mag een deelnemer aan maximaal drie verschillende 
kampioenschapsrubrieken deelnemen.  

 Aan het kampioenschap Springen Paarden mag een deelnemer per kampioenschapsrubriek met 
maximaal drie paarden deelnemen.  

 
Springen Pony’s  

 Aan het kampioenschap Springen Pony’s mag een deelnemer aan maximaal drie verschillende 
kampioenschapsrubrieken deelnemen.  

 Aan het kampioenschap Springen Pony’s mag een deelnemer per kampioenschapsrubriek met 
maximaal drie pony’s deelnemen.  

 
2. Erkenning reglementen  
Er wordt gereden onder de reglementen van de KNHS en de daarop gepubliceerde wijzigingen. 
Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van – en in te stemmen met 
– dit vraagprogramma en de reglementen van de KNHS.  
 
3. Controle startgerechtigdheid  
 
Na ontvangst van de afvaardiging per Regio, controleert de KNHS de startgerechtigdheid van 
combinaties op de bepalingen van het Kampioenschapsreglement en de bepalingen van dit 
vraagprogramma en het vraagprogramma van het Regiokampioenschap.  
 
4. Aansprakelijkheidsuitsluiting  
Het bestuur van de KNHS-Regio, de organiserende vereniging, de officials alsmede andere 

dienstdoende personen aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht 

aan paarden en/of andere eigendommen van de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schade 

voortvloeiend uit ongevallen van welke aard of oorzaak dan ook. 

5. Controle ongeoorloofde middelen  
Er kan controle op ongeoorloofde middelen plaatsvinden tijdens dit kampioenschap.  
 
6. Startdocumenten  
Er kan controle op de aanwezigheid en juistheid van wedstrijddocumenten plaatsvinden tijdens dit 
kampioenschap.  
 
7. Protesten/Klachten  
Protesten/klachten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de jury van beroep, 
met inachtneming van de in artikel 48 van het Algemeen Wedstrijdreglement opgenomen bepalingen.  
 
8. Tijdig gereed houden  
Deelnemers dienen zich tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten aanwezig te zijn bij de 
ingang van de wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn en/of het niet, dan wel niet geheel, opvolgen 
van de aanwijzingen van de ringmeester kan uitsluiting tot gevolg hebben.  
 
9. Optoming/harnachement  
Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat controle op de optoming en het harnachement van 
het paard kan plaatsvinden. Evenals controle op het tenue van de deelnemer.  
 
10. (dier-)geneeskundige hulp/hoefsmid  
De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van (dier-) geneeskundige hulp alsmede van een 
hoefsmid. Bij gebruikmaking van de diensten van deze functionarissen zijn de daaraan verbonden 
kosten voor rekening van de deelnemer. Deze kosten dienen ter plaatse direct contant te worden 
voldaan.  
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11. Beeld- en/of geluidsopnamen  
Met de inschrijving voor en deelname aan het evenement accepteert de deelnemer de aanwezigheid 
van camera-apparatuur langs de rijbaan. De KNHS is bevoegd van het evenement beeld- en/of 
geluidsopnamen te (doen) maken. De KNHS heeft het volledige recht op het gebruik van de 
betreffende beelden/opnamen van de deelnemers en de deelnemende paarden. De deelnemers 
hebben geen recht op enigerlei vergoeding o.i.d. in dit verband.  
 
12. N.B.  

In alle gevallen waarin bepalingen van dit vraagprogramma en/of van het Wedstrijdreglement niet 

voorzien beslist de Federatievertegenwoordiger in overleg met de organisatie. 


