
 

 

Reglement “De Wolden Cup” 

 

ALGEMEEN 

1. Deze bepalingen zijn van toepassing op de De Wolden Cup 2018. 

2. De Wolden Cup 2018 bestaat uit vijf voorselectiewedstrijden (De Wijk, Wezep, Staphorst, Nieuwleusen, 

Holtrijk) en een finale tijdens CH De Wolden. 

3. De Wolden Cup 2018 wordt als volgt verreden: 

  Parcours max. 1.00 m., open voor paarden geboren in 2014, uitkomend in de reguliere 

wedstrijdsport in de klasse B. 

De hoogte voor de 4-jarigen:  

4-jarigen in de periode van 1 april tot 1 juni - maximaal 0.90m  

4-jarigen in de periode van 1 juni tot 1 augustus - maximaal 1.00m  

  Parcours max. 1.10 m., voor paarden geboren in 2013, uitkomend in de reguliere wedstrijdsport in 

de  klasse L. 

Deze twee rubrieken voor jonge paarden van de leeftijd van 4 en 5 jaar zijn niet voor winstpunten. 

VOORWAARDE VOOR DEELNAME PAARDEN 

1. De paarden moeten geboren zijn in resp. 2014 en 2013, die startgerechtigd zijn in de klasse B 

en L. 

 

Art 281;  VOORWAARDEN DEELNAME RUITERS 

 Aan De Wolden Cup 2018 kunnen ruiters deelnemen die lid zijn van de KNHS. Voor 

buitenlandse ruiters, die geen lid zijn van de KNHS, geldt dat men over een geldige licentie 

moet beschikken.  

 Om deel te kunnen nemen dient de ruiter/amazone in bezit te zijn van een geldige startpas 

met het desbetreffende paard. Om deel te mogen nemen dient de combinatie 

startgerechtigd te zijn in de betreffende hoogte. 

 Ruiterwissel is toegestaan, paard plaatst zich. 

 Maximaal 3 paarden per rubriek. 

 Het gebruik van strijklappen, bandages o.i.d. om de achterbenen is niet toegestaan bij 

zowel de 4 als de 5-jarigen. Ook het rijden met Pelham, Pessoa of Yankee-bit niet bij de 4-

jarigen. 

 

AANMELDING 

1. Aanmelding geschiedt schriftelijk bij het secretariaat van de betreffende wedstrijd, mede door 

inzending van een kopie van het stamboekpapier. 

2. Het inschrijfgeld voor de wedstrijden bedraagt € 12,50 per wedstrijd. 

3. Het inschrijfgeld voor de finale bedraagt € 15.- 

4. Indien een paard niet kan deelnemen aan een wedstrijd waarvoor deze is ingeschreven moet dit 

uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de wedstrijd worden gemeld bij de betreffende organisatie. 

 

SPRINGEN 

Jurybeoordeling springpaarden voorselectiewedstrijden 

1. De beoordeling wordt uitgevoerd door 2 juryleden. De juryleden geven gezamenlijk de 

beoordeling. 

2. De juryleden maken direct na het afleggen van het parcours, de cijfers bekend. 

3. De cijfers van 1 t/m 10 kunnen ook gegeven worden in decimalen. 

4. De jury zal na de verrichting kort commentaar geven op de verrichtingen van de combinatie. De 

jury bevindt zich in het parcours.  

5. Zowel de voorselectiewedstrijden als de finale komen niet voor winst- of verliespuntenregistratie 

in aanmerking. 

 



 

 

 

TOEZICHT VOORTERREIN 

Artikel 46 van het Algemeen Wedstrijdreglement en artikelen 202, 241, 243, 244 en 257 van het 

Disciplinereglement springen zullen bij het toezicht op het voorterrein van kracht zijn. 

 

ONVOORZIEN 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de KNHS vertegenwoordiger. 

 

VOORSELECTIEWEDSTRIJDEN 

1. Klassiek springparcours volgens tabel A. 

2. Tijdens de wedstrijd worden de combinaties gejureerd door 1 officieel springjurylid voor de 

strafpunten en tijd. 

Hiernaast geven twee, door de organisatie aangewezen, deskundigen cijfers voor de volgende 

onderdelen: 

1. Aanleg als springpaard (reflexen, vermogen, techniek en instelling) x 2. 

2. Het gaan tussen de hindernissen x 1. 

Van het totaal van de gegeven cijfers worden er voor de eerste afgeworpen hindernis 1 punt in 

mindering gebracht. Voor de 2e en 3e afgeworpen hindernis worden respectievelijk 2 en 3 punten 

in mindering gebracht. De eerste weigering levert 2 strafpunten op, de 2e weigering 4. Een 3e 

weigering is reden voor uitsluiting. 

3. Aan de hand van de resultaten zal een klassement opgemaakt worden. Bij een eventuele ex-

aequo klassering geeft de tijd de doorslag.  

De volgende prijzenschaal is beschikbaar: 

Prijzenschaal voorselectiewedstrijden: € 120,- € 100,- € 80,- € 60,- € 40,- € 25,- + volgprijzen. 

Prijzengeld finalewedstrijd: € 200,- € 170,- € 130,- € 100,- € 75,- € 25,- 

Competitieprijzen: € 500,- , € 300,- , € 150,-  

De 1e vijf prijzen moeten te paard worden opgehaald in de wedstrijdring, de overige prijzen zijn af 

te halen op het secretariaat. Prijzen welke niet afgehaald worden vervallen aan de organisatie. 

FINALE 

Voor het resultaat van de finale worden plaatsingspunten toegekend. De volgende puntentelling 

wordt gehanteerd. 

1e plaats, 1 punt 

2e plaats, 2 punten 

3e plaats, 3 punten enz. 

Bij uitsluiting 100 punten 

Finale 4-jarigen wordt beoordeeld op punten. 

Finale 5-jarigen wordt beoordeeld op punten. De prijswinnaars (bij 24 starts dus de beste 6) rijden 

een barrage achteraf op tijd. 

 

Voor paarden geldt dat er vier van de vijf voorselectiewedstrijden dient te worden deelgenomen. 

De paarden met de minste totaalpunten over vier wedstrijden gaan naar de finale (max. 24).  

Het resultaat van de finale wordt gevoegd bij het resultaat van de voorselectiewedstrijden.  

Het resultaat van de finale wordt vermenigvuldigd met 1,5. Het eindresultaat van de competitie 

wordt bepaald door het aantal punten, waarbij de combinatie met het minst aantal punten de 

winnaar is enz. Bij een gelijk resultaat is het cijfer voor de aanleg als springpaard en de tijd in de 

finale beslissend.  Tijdens de finale is het rijden met de rijjas verplicht. 

De organisatie van “De Wolden Cup” heeft het recht, buiten de finalisten om, enkele wildcards uit 

te reiken voor de finale. 

Organisatie “De Wolden Cup” 

 

Bijlage: inschrijfformulier 



 

 

INSCHRIJFFORMULIER ‘De Wolden Cup’ 

 

Wedstrijdnaam paard: 

Combinatienummer: 

Afstamming V x VM: 

Geboortejaar: 

Fokker: 

Woonplaats fokker: 

 

Dit paard zal gereden worden door: 

Naam ruiter/amazone: 

Telefoonnummer: 

 


