
 
 

Teamwedstrijd kring Salland 
Zondag 18 augustus 2019 
PSC Tiebot in Olst 
 
Alle rubrieken worden op zand verreden, dressuur indoor en springen outdoor. 
Voorlopige dagindeling*: 

- 1e dressuurcombinatie in het ochtendprogramma 
- 2e dressuurcombinaties in het middagprogramma 
- springcombinaties in het middagprogramma 
- prijsuitreiking: 17.00 uur 

* voorlopige dagindeling afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
 
Reglement: 

- Een team bestaat uit 2 dressuurstarts en minimaal 2 en maximaal 3 
springstarts; 

- Een team kan bestaan uit pony’s, paarden of een combinatie van beide; 
- Alle deelnemers in het team moeten lid zijn van een vereniging binnen kring 

Salland; 
- Een startpas is verplicht en er wordt gestart op het hoogste niveau waarop de 

combinatie sinds 1 april 2019 is uitgekomen; 
- Dressuur klasse B t/m ZZ-Licht proef 6,10,14,18,22,26,91,30,34; 
- Springen klasse B t/m ZZ klassiek zonder barrage op strafpunten en tijd; 
- Startgeld €15 per team; 
- Prijzen €50/40/30/20 en gebruiksvoorwerpen en extra prijzen 
- Deelnemers mogen slechts aan één team deelnemen; 
- Een paard/pony mag door maximaal twee deelnemers worden gestart; 
- Resultaten komen niet voor winstpunten in aanmerking; 
- Teams moeten aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking anders vervalt de prijs 
- De bepalingen van het algemeen wedstrijdreglement en de 

disciplinereglementen van de KNHS zijn van toepassing; 
- Opgave per e-mail naar voorzitter@paardensportsalland.nl onder vermelding 

van teamnaam, namen deelnemers en paarden + klasse, categorie en 
discipline (springen of dressuur); 

 
Klassement: 

- De twee dressuurscores worden opgeteld. De scores in de klasse Z1,Z2 en 
worden omgerekend. Bij uitsluiting of diskwalificatie is de score 20 punten 
lager dan de laagste score behaald in de gehele ring; 

- Strafpunten (incl. tijdfouten) van de twee beste combinaties worden opgeteld 
en vermenigvuldigd met 2. Bij drie springcombinaties vervalt het slechtste 
resultaat. Het maximale aantal strafpunten is 40 en deze worden niet 
vermenigvuldigd; 

- De dressuurscore minus de springscore is het eindtotaal 
- Het klassement wordt opgemaakt op basis van het hoogste eindtotaal. Bij een 

gelijk eindtotaal wordt er gekeken naar het totaalresultaat van de dressuur, 
valt er geen beslissing dan wordt er gekeken naar het individueel beste 
resultaat in de dressuur.  
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