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Reglement Clubkampioenschap Dressuur voor leden van RSV Reigersburgh 
 
 
1. Wat houdt het Clubkampioenschap (CK) in? 
 
Het CK is ontstaan om leden van RSV Reigersburgh de kans te geven hun krachten met elkaar te meten en tevens om wedstrijdervaring op te doen. 
Het CK wordt in handicap verreden. Dat wil zeggen dat, alhoewel er diverse rubrieken worden uitgeschreven op een wedstrijddag, het CK sommige van deze rubrieken bij 
elkaar als één rubriek zal zien. Het bestuur houdt zich het recht voor om ook op een wedstrijddag een aantal rubrieken met elkaar in handicap te laten verrijden. 
  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen combinaties die in het bezit zijn van een startkaart van de KNHS en de combinaties die alleen onderlinge wedstrijden rijden in de F-
proeven. 
 
Voor de F-proeven maken we weer onderscheid naar manegepaarden, manegepony’s, eigen pony’s en eigen paarden. Vervolgens worden de F-proeven als volgt in 
handicap verreden :  

 F3 t/m F6 

 F7 t/m F10 

 F11 t/m F14 

 F15 t/m F20 
 
Bij de KNHS startkaarthouders, waarbij uitgangspunt is dat dit alleen om eigen paarden of pony’s gaat, houden we de indeling van de KNHS aan, en maken we onderscheid 

naar paard en pony en de dressuurklassen, waarbij M, Z en ZZ in handicap verreden zullen worden, dus : 

 B 

 L 

 M / Z / ZZ 

2. Regels van het Clubkampioenschap 
 
Jaarlijks worden er 4 CK-wedstrijden uitgeschreven. Om in aanmerking te komen voor het CK dient men minimaal 3 wedstrijden mee te rijden die als zodanig voor het CK zijn 
aangeduid. In ieder geval dient de  4

e
 en laatste wedstrijddag meegereden te worden. Deze dag is aangemerkt als “finaledag”. Het is de ambitie van het bestuur om in  de 

toekomst de finale op een aparte dag te laten verrijden. Deze laatste wedstrijddag wordt dus gestreden om de titel clubkampioen RSV Reigersburgh. 
 
De resultaten worden per combinatie geregistreerd. Een ruiter/amazone die 2 verschillende paarden/pony's start wordt aangemerkt als 2 combinaties. 
 
3. Puntentelling: 

 
Omdat het aantal te beoordelen onderdelen volgens het protocol per proef kan verschillen, zal de totaalscore worden uitgedrukt in een percentage van het maximaal te halen 
aantal punten. Als voorbeeld, een proef die 30 onderdelen telt kent een maximumscore van 300. Als een combinatie 185 punten scoort, dan wordt het percentage als volgt 
berekend: 185 gedeeld door 300 vermenigvuldigt met 100%= 61,67% Op die manier kunnen proeven die een verschillend aantal onderdelen kennen, toch met elkaar 
vergeleken worden. 
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Vervolgens vindt er een rangschikking plaats op basis van het percentage, waarbij degene die de eerste plaats bekleedt 100 plaatsingspunten krijgt voor het CK, de nummer 
twee 90, enz.  
 
Indien er sprake is van een ex aequo uitslag, bijv. 2 combinaties delen de 1

e
 plaats, dan krijgen zij beiden de CK-punten die bij deze plaats horen. In dit voorbeeld dus allebei 

100 punten, de 2
e
 plaats vervalt en de nummer 3 van de plaatsing krijgt gewoon 80 punten. 

 
Is er op een wedstrijddag gelegenheid om 2 dressuurproeven te verrijden dan zal eerst van de eerste proef de plaatsingspunten berekend worden en daarna die van de 
tweede. Deze twee zullen dan gemiddeld worden om de plaatsingspunten van die dag te bepalen. 
 
Bij promotie naar een hogere klasse, blijven de punten in de lagere klasse staan. In de hogere klasse begint de telling weer op 0. De klassen zoals hierboven beschreven. 
 
4. Algemene bepalingen 
 
Bij onenigheid, probleemgevallen of gevallen waarin het reglement niet heeft voorzien, beslist het Bestuur.  
 
Het kan natuurlijk zijn dat een manegeruiter / amazone in één seizoen door omstandigheden op verschillende manegepaarden of –pony’s meedoet aan het CK. Het bestuur 
zal dan, in overleg met de manege eigenaar beoordelen of hier dan sprake is van 1 of meerdere combinaties, zoals hierboven beschreven. 
 
De tussenstanden voor het CK zullen pas gepubliceerd worden nadat deze in een bestuursvergadering zijn vastgesteld. 
 
Om in aanmerking te komen voor de titel CK RSV Reigersburgh, dient de finale-wedstrijd wel door de ruiters/amazones te worden verreden. 
 


