Reglement Clubkampioenschap Springen 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.
We zullen een clubkampioen huldigen in de volgende handicap-klassen :
Manegepony’s
Eigen pony’s
Paarden

: alle hoogtes in handicap
: de KNHS-klassen B0, B en L in handicap
: de KNHS-klassen M, Z en ZZ in handicap
: de KNHS-klassen B0, B en L in handicap
: de KNHS-klassen M, Z en ZZ in handicap

De rubrieken die we zullen uitschrijven tijdens onze clubwedstrijden zijn:
Manegepony’s
Eigen pony’s
Paarden

: hoogtes 40 en 60 cm
: B0 en alle hoogtes conform de KNHS-reglementen
: B0 en alle hoogtes conform de KNHS-reglementen

In dit reglement wordt gesproken over de klasse B0. Hier worden alle hoogtes verstaan, die lager zijn dan die van toepassing zijn voor de klasse B voor de desbetreffende
paard of pony combinatie.
De klasse B zal, net als andere klassen, op springfouten en verreden tijd beoordeeld worden.
e

Op een wedstrijd rij je 2 keer een parcours. Het kan per wedstrijd verschillen, maar normaliter zal het 1 parcours met een ingesloten barrage of barrage achteraf zijn. Het 2
parcours kan direct op tijd verreden worden of ook met een barrage.

e

De punten die je kan verdienen voor je klassering voor het CK zullen berekend worden over het gemiddelde van je 2 parcoursen van de handicap klasse waarin gereden
wordt. Voor rekenvoorbeeld: zie verderop in dit reglement
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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 4e 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.
Eigen pony’s /paarden combinaties mogen tijdens een wedstrijddag voor het CK maximaal één klasse lager of maximaal één klasse hoger starten dan de hoogste klasse
waarin zij ooit als combinatie bij de KNHS zijn gestart. Bijv. een combinatie die een keer klasse M is gestart bij de KNHS, mag dus kiezen om een parcours in de klasse L, de
klasse M of in de klasse Z te rijden. Hierdoor heeft een combinatie de keuze op een bepaald niveau te bevestigen of juist de uitdaging te zoeken in een hoger niveau als men
daar aan toe is.
De resultaten worden per combinatie geregistreerd. Een ruiter/amazone die 2 verschillende paarden/pony's start wordt aangemerkt als 2 combinaties.
Bij promotie naar een hogere klasse, blijven de punten in de lagere klasse staan. In de hogere klasse begint de telling weer op 0.
3. Puntentelling:
Alle CK-deelnemers met 0 fouten in een rubriek (evt. incl. barrage) worden gerangschikt naar snelste tijd en aan de hand hiervan krijgt men plaatsingspunten voor het CK.
Vervolgens kijkt men naar de CK-deelnemers met springfouten, waarbij bij gelijke stand ook weer de snelste tijd bepalend is.
Let op: de rubrieken B0, B en L worden tezamen in handicap berekend en ook zo de rubrieken M, Z en ZZ voor het CK.
1e plaats = 100 punten
2e plaats = 90 punten
3e plaats = 80 punten (enz)
Bij ex-aequo's geldt: bijv. 2x een 1e plaats ieder 100 punten, 2e plaats vervalt en de 3e plaats krijgt 80 punten (enz).
4. Algemene bepalingen
Bij onenigheid, probleemgevallen of gevallen waarin het reglement niet heeft voorzien, beslist het Bestuur.
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.
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Rekenvoorbeeld uitrekenen plaatsingspunten voor het clubkampioenschap
(Een voorbeeld van hoe het bij de paarden zou kunnen gaan)
Paarden

Klasse B

Rubriek 1 (B paarden met barrage)

Rubriek 2 (B paarden, direct op tijd)

1e parcours

barrage

2e parcours (direct op tijd)

fouten

fouten

tijd

tijd

fouten

tijd

Combinatie A

0

51,00

0

50,3

0

50,3

Combinatie B

0

54,00

0

49,2

4

50,3

Combinatie C

4

50,00 -

0

48,1

Klasse L

-

Rubriek 3 (L paarden met barrage)

Rubriek 4 (L paarden, direct op tijd)

1e parcours

barrage

2e parcours (direct op tijd)

fouten

fouten

tijd

Combinatie D

0

52

Combinatie E

4

51 -

Combinatie F

0

53

tijd
0

fouten
48,1

0

51,4

tijd
0

51,4

0

49,2

4

52,5

De dagwinnaar van Rubriek 1 is combinatie B, deze reed net als combinatie A een foutloos parcours en een foutloze barrage, maar
was sneller in de barrage
De dagwinnaar van Rubriek 2 is combinatie C, deze had geen fouten en de snelste tijd
De dagwinnaar van Rubriek 3 is combinatie D, deze reed net als combinatie F een foutloos parcours en een foutloze barrage, maar
was sneller in de barrage
De dagwinnaar van Rubriek 4 is combinatie E, deze had geen fouten en de snelste tijd.
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Voor het CK worden de rubrieken 1 en 3 (de 1e parcoursen) in handicap verreden
Ook de rubrieken 2 en 4 (de 2e parcoursen) gaan in handicap
De uitslag voor 1 en 3 samen is:

De uitslag voor 2 en 4 samen is:

Combinatie D

1

100

Combinatie C

1

100

Combinatie B

2

90

Combinatie E

2

90

Combinatie A

3

80

Combinatie A

3

80

Combinatie F

4

70

Combinatie D

4

70

Combinatie C

5

60

Combinatie B

5

60

Combinatie E

6

50

Combinatie F

6

50

Deze wedstrijddag halen de combinatie de volgende punten voor hun CK plaatsing in deze klasse:
Combinatie A
Combinatie B
Combinatie C
Combinatie D

(punten van 1e rubriek + punten van 2e rubriek)/ 2
(punten van 1e rubriek + punten van 2e rubriek)/ 2
(punten van 1e rubriek + punten van 2e rubriek)/ 2
(punten van 1e rubriek + punten van 2e rubriek)/ 2

==>
==>
==>
==>

(80+80)/2=
(90+60)/2=
(60+100)/2=
(100+70)/2=

80
75
80
85

Combinatie E
Combinatie F

(punten van 1e rubriek + punten van 2e rubriek)/ 2
(punten van 1e rubriek + punten van 2e rubriek)/ 2

==>
==>

(50+90)/2=
(70+50)/2=

70
60

Als een combinatie in 2 verschillende rubrieken start die NIET onder dezelfde handicap klasse vallen (Bijv. Een paardencombinatie die
een L en een M parcours start), dan werkt het precies zo.
Deze combinatie heeft dan in de B0/B/L bijvoorbeeld de eerste plaats gehaald en daarmee 100 CK-punten. Het 2e parcours wordt
echter in het M gestart.
Diezelfde combinatie wordt bijvoorbeeld 3e in het M/Z/ZZ en haalt daarmee 80 CK-punten.
De berekening wordt dan: (punten van 1e rubriek + punten van 2e rubriek)/ 2 ==> (100 + 0)/2 = 50 CK-punten in de klasse B0/B/L
Tevens worden er dan (0 + 80)/2 = 40 CK-punten in het CK voor de klasse M/Z/ZZ gescoord
Deze combinatie neemt dus deel aan beide CK kampioenschappen, maar kan op deze wedstrijddag dus slechts max. 50 punten
scoren (100/2) per CK handicap-klasse
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