REGLEMENT HORSES2FLY/KFPS SPORTCOMPETITIES TUIGEN
Reglement:
1.
Alle indoorcompetitiewedstrijden worden verreden onder het vigerende Algemeen Wedstrijdreglement en de
betreffende Discipline Reglementen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (hierna;'KNHS').
2.
De organisatie, officials, medewerkers dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of ongevallen.
Een ieder die aanwezig is en/of deelneemt aan de KFPS-sportcompetities zijn of rijden voor eigen risico.
In gevallen waarin het reglement van de KFPS- sportcompetitie niet voorziet beslist het bestuur van de KFPSsportcompetities in overleg met de KNHS Federatievertegenwoordiger.
3.
De eventuele kosten van arts, dierenarts of hoefsmid zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.
4.
Deelname is alleen mogelijk voor combinaties die geregistreerd zijn bij de KNHS en in het bezit zijn van een
geldige startpas.
Daarnaast dient het deelnemende paard geregistreerd te zijn in een der registers van het hoofdboek bij het KFPS
of een volwaardige dochterstamboek van het KFPS.
Geregistreerde paarden uit een nevensectie zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deelname.
5.
De KFPS sportcompetitie bestaat uit een aantal selectiewedstrijden. De volgende rubrieken zullen worden
uitgeschreven:
- 3, 4 of 5 jarige merries,
- 3, 4 of 5 jarige hengsten/ruinen,
- Young Riders,
6.
Voor tuigen geldt dat er alleen met enkelspannen wordt gereden.
7.
Deelname aan de finale is alleen mogelijk op basis van behaalde resultaten tijdens competitiewedstrijden.

Bepalingen:
8.
Indoor tuigen: Om voor selectie voor deelname aan de finale in aanmerking te komen dient het paard in
tenminste twee competitiewedstrijden te zijn geplaatst. De selectiewedstrijden zullen worden gehouden op:
- zaterdag 24 november 2018 in Exloo (eindexamen Centraal Onderzoek)
- zondag 30 december 2018 in Haskerhorne
- woensdag 2 januari 2019 in Zuidbroek
- vrijdag 11 januari 2019: FINALE te Leeuwarden (Hengstenkeuring)
9.
Neemt een combinatie in het tuigen deel aan alle selectiewedstrijden, dan worden de beste twee resultaten in
aanmerking genomen voor selectie voor deelname aan de finale.
10.
Bij aanvang van de competitie moeten de deelnemende paarden minimaal 3, 4 of 5 jaar zijn. Met uitzondering
van de rubriek Young Riders. Een rijder aan de rubriek voor Young Riders moet bij aanvang van de competitie
vallen in de leeftijdscategorie 16 t/m 26 jaar.
11.
Per rubriek wordt een maximum van acht deelnemers gehanteerd. Bij minder dan drie zal de competitierubriek
niet doorgaan. Bij meer dan acht zal eerst een voorselectie gehouden worden. Opgaves dienen dan wel binnen
de voorgeschreven uiterste inschrijftermijn binnen te zijn. Komt men later, dan komt men op de wachtlijst.
12.
Opgave voor deelname aan een competitiewedstrijd kan uitsluitend via MIJNKNHS of bij het desbetreffende
wedstrijdsecretariaat van Vereniging Het Friese Tuigpaard.
13.
Kwalificatie voor de finale geschiedt op basis van punten. Voor de berekening hiervan wordt gebruik gemaakt van
de volgende staffel:
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

Punten
10
9
8
7
6
5
4
3

14.
Op elke selectiewedstrijd wordt prijzengeld beschikbaar gesteld. Ook voor de finalisten is er prijzengeld en
mogelijk ook gebruiksvoorwerpen. De prijzenschalen zijn als volgt:
- competitiewedstrijden: € 45-40-35-30-25
- finalerubriek:
€ 300-200-150-100
15.
Bij geringe deelname kan het bestuur besluiten rubrieken samen te voegen. Bij veel deelname kan het bestuur
besluiten rubrieken verder uit te splitsen.
In de finalewedstrijd tellen de punten dubbel en wordt dus de volgende puntenstaffel gehanteerd:
Plaats
1
2
3
4

Punten
20
18
16
14

Voor de berekening van de einduitslag tellen de twee best gereden selectiewedstrijden inclusief finale mee. Bij
een gelijke stand is de finalewedstrijd bepalend.
16.
Tussenstanden van de selectie zullen worden gepubliceerd op de site: www.kfpssport.nl en op
www.friesetuigpaard.nl

Bepalingen finale:
17.
De finale vindt plaats te Leeuwarden op vrijdag 11 januari 2019. Uit elke rubriek worden de beste vier
uitgenodigd voor de finale. Bij gelijke stand telt de plaatsing van de eerste gereden wedstrijd alwaar de betrokken
kandidaten samen in hebben gereden.
18.
Voor aanvang van de finale moeten de rijders de paspoorten van hun paarden tonen aan de organisatie.
19.
De rubrieken verreden in deze KFPS sportcompetitie tuigen tellen niet mee voor winstpunten. Jonge paarden die
nog niet eerder in de aangespannen sport hebben gelopen mogen in het daaropvolgende jaar gewoon in de
nieuwelingencompetities deelnemen.
******

