Clubkampioenschappen reglement Ruitervereniging ’t Stille Wald
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Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. In principe zal de vereniging jaarlijks een clubkampioenschap uitschrijven, waarbij de leden
kunnen meedingen naar de titels.
2. Niet-leden kunnen deelnemen aan de wedstrijd, nadat toestemming is gegeven door het bestuur.
Doch zij kunnen niet meedingen naar de titels.
3. In alle gevallen het reglement niet voorziet, beslist het bestuur conform hieromtrent in de statuten
bepaalde.
Artikel 2 –Dressuurkampioen
1. Deelnemers dienen op eigen niveau een dressuurproef te rijden. Het niveau is gelijk aan het
niveau waarin de deelnemer start in de wedstrijden. Indien geen wedstrijden worden gereden,
wordt in overleg met het bestuur, deelnemer en instructie het niveau bepaald.
2. Degene die het hoogst aantal punten (ongeacht de klasse waarin hij/zij rijdt) wordt tot
dressuurkampioen uitgeroepen. Indien de dressuurproef in verschillende ringen wordt verreden,
zullen de nummers 1 en van deze ringen moeten kampen. Degene met het hoogst aantal punten
hieruit wordt tot dressuurkampioen uitgeroepen.
3. Bij het verrijden van twee dressuurproeven in je eigen klasse worden de proeven door
verschillende jury’s beoordeeld. Elke deelnemer wordt door dezelfde jury beoordeeld. Het aantal
punten zal samengesteld worden en degene met het hoogst aantal punten is de dressuurkampioen.
4. Mochten de deelnemers hetzelfde aantal dressuurpunten hebben, dan zal er gekeken worden bij de
1ste proef vanaf nummer 30, 29, 28 en zo verder omhoog van het dressuurprotocol. Dit is ongeacht
welke dressuurproef is verreden. Degene met de eerste betere punten is dan de winnaar.
Artikel 3 - Springkampioen
5. Deelnemers dienen op eigen niveau een klassiek springparcoursen te rijden, waarbij het parcours
uit twee manches kan bestaan. Het niveau is gelijk aan het niveau waarin de deelnemer start in de
wedstrijden. Indien geen wedstrijden worden gereden, wordt in overleg met het bestuur, de
deelnemer en de instructie het niveau bepaald.
6. Bij een foutloos parcours zal er een barrage worden verreden. Degene met de beste stijlpunten en
de minste fouten in de barrage wordt tot springkampioen gehuldigd.
7. Mochten er geen barrage deelnemers zijn, dan wordt er gekeken wie in het eerste parcours de
minste fouten heeft en de beste stijlpunten van de jury heeft gekregen.
8. Mochten er meerdere deelnemers hetzelfde aantal fouten hebben en stijlpunten hebben, dan de
snelste tijd de doorslag geven over wie de winnaar is.
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Artikel 4 - Clubkampioen
1. De clubkampioen komt uit het deelnemersveld die zowel aan de dressuur als aan het springen
hebben meegedaan. Er wordt een overall klassement opgemaakt, waarbij degene met de beste
klassering van de dressuur en het springen tot clubkampioen wordt uitgeroepen.
2. Indien deelnemers op dezelfde plaats eindigen, is de plaatsing in de dressuur bepalend. Degene
die het hoogste in de dressuur is geëindigd wordt uitgeroepen tot clubkampioen.

Vastgesteld in de algemene vergadering op 2 april 2007 te Wehl.

De voorzitter,

De secretaris,

______________________

______________________
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