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REGLEMENT K&PP SUBTOP KAMPIOENSCHAP  
 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 
1. Alle bij het kampioenschap betrokken wedstrijden worden verreden onder de reglementen van de 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie; 
2. De organisatie, officials en medewerkers dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of 

ongevallen. Een ieder is aanwezig of neemt deel voor eigen risico. In alle gevallen waarin de reglementen 
van K&PP-FD niet voorzien, beslist het bestuur van het K&PP-FD, in overleg met de 
Federatievertegenwoordiger; 

3. De kosten van eventueel arts, dierenarts of hoefsmid zijn voor eigen rekening; 
4. Deelname is mogelijk voor combinaties die zijn ingeschreven bij de Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportfederatie of een daarmee overeenkomende organisatie in het land van herkomst en derhalve in het 
bezit zijn van een geldige startkaart, met dien verstande dat het paard eveneens is ingeschreven bij de 
Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek en daarmee in het bezit is van een geldig 
stamboekpapier; 

5. Startgeld voor het kampioenschap betreft € 20,00 per combinatie; 
6. Tijdens het kampioenschap wordt gereden in de volgende klassen: ZZ-Zwaar, Lichte Tour (Prix St. George, 

Intermediair I), Zware Tour (Intermediair II, Grand Prix); 
7. Er geldt een open inschrijving voor: ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour. 

  

 BEPALINGEN KAMPIOENSCHAP SUBTOP 
 

1. Het kampioenschap wordt verreden bij Manege Gaasterland te Harich; 
2. Deelname van het aantal paarden per ruiter aan het kampioenschap is onbeperkt; 
3. Op K&PP-kampioenschappen mag een paard slechts door één deelnemer in dezelfde discipline worden 

gestart; 
4. Er zullen voorrondes worden verreden waarbij men in de Lichte- en Zware Tour vrij is de klasse te kiezen 

waarin men wil rijden. De wedstrijd wordt dan voor de Lichte Tour verreden in handicap tussen Prix St 
George en Intermediair I en in de Zware Tour tussen Intermediair II en de Grand Prix; 

5. De ZZ-zwaar rijdt in de voorrondes proef 35; 
6. Op zondag wordt de finale verreden middels een Kür op muziek voor de ZZ-Zwaar, de Lichte Tour en de 

Zware Tour. Bij plaatsing in de finale verplicht men zich automatisch tot het rijden van de Kür.  
De Kür dient te worden verreden conform KNHS. 

7. Geselecteerd worden voor de finale per klasse : 
Een door het bestuur van het K&PP nader te bepalen aantal combinaties. Deze zullen tijdig worden 
gepubliceerd. 
Indien bij een ex-aequo plaatsing tijdens de voorrondes een extra combinatie zich zou selecteren wordt 
geen ex-aequo regeling toegepast. Dit betekent dat de extra combinatie ook deel mag nemen aan de finale. 

8. Winnaar in zijn/haar rubriek is de combinatie met de hoogste gemiddelde score berekend over de proef 
uit de voorrondes en de Kür op muziek uit de finale. 

9. Bij plaatsing is de ex-aequo-regeling van kracht conform KNHS reglement. 
10. In iedere te verrijden rubriek wordt een combinatie tot kampioen uitgeroepen;  
11. Opgave geschiedt middels vrije opgave via inschrijving MijnKNHS , met toezenden van een kopie van het 

KFPS papier naar helenrijks@gmail.com 


