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Kampioenschapsreglement  
Endurance 2018 
ingaand op 1 maart 2018 

 
 

De volgende KNHS Endurance Kampioenschappen worden verreden tijdens de Hippiade Endurance op 
24 augustus 2018;  
 

- Klasse I 30-35 km 
- Klasse II 65-70 km 
- Klasse III 100 km 

 
Algemene voorwaarden 
 

1. De voorwaarden in dit reglement zijn aanvullingen op /afwijkingen van de reglementaire 

wedstrijdbepalingen. 

2. Alleen KNHS-leden kunnen een startplaats behalen voor het kampioenschap. 

3. Een combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse waarin de combinatie start op het 

kampioenschap. 
4. Een ruiter/paard mag op het kampioenschap 1 klasse lager starten dan de hoogste klasse waarin 

de betreffende ruiter/paard geklasseerd is. 

5. In de periode van 1 maart tot 1 augustus kunnen combinaties een startplaats voor het 

kampioenschap behalen op door de KNHS goedgekeurde nationale endurancewedstrijden. 
6. De startplaats is combinatie gebonden en alleen geldig in de klasse waarin deze is behaald. 

7. Aan het kampioenschap mag een deelnemer slechts met één paard deelnemen. Indien een 

deelnemer zich met meerdere paarden gekwalificeerd heeft, dient hij te kiezen met welk paard aan 

het kampioenschap wordt deelgenomen.  

8. Een combinatie mag tijdens een KNHS-kampioenschap alleen starten in de hoogste klasse waarin/ 

het hoogste niveau waarop de combinatie in de periode tussen 1 maart tot 24 augustus 2018 

uitgekomen is. Wanneer gestart is in een hogere klasse/ op een hoger niveau (dit geldt voor 

reglementaire, onreglementaire en hc-starts) is men niet meer startgerechtigd in de lagere klasse 

op het KNHS-kampioenschap. 

9. In de klasse III wordt een Best Condition prijs uitgereikt. De richtlijnen voor deze prijs worden voor 

de wedstrijd aan de deelnemers kenbaar gemaakt. 
10. In alle gevallen waarin dit reglement en het Wedstrijdreglement Endurance niet voorzien, dan wel in 

gevallen waarin geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, beslist de KNHS.  
 

Kwalificatie 
 

Startplaatsen worden toegekend volgens onderstaande kwalificatievoorwaarden.  

 
Klasse I 

- Combinaties die op de 1e en 2e plaats eindigen in de einduitslag van endurancewedstrijden met 
een afstand van minimaal 30 tot <40 km, krijgen een startplaats op het kampioenschap. De 
betreffende afstand moet op een eendaagse wedstrijd worden afgelegd. 

- Indien tijdens een wedstrijd een korte en een lange afstand in de klasse I wordt uitgeschreven telt 
alleen de lange afstand als kwalificatie voor het kampioenschap.  

- Indien een combinatie  reeds een startplaats heeft behaald, tijdens een eerdere wedstrijd, dan is 
er geen extra startplaats te verdienen. Wanneer er reeds een startplaats is behaald of de 
combinatie voldoet niet aan de bepalingen van dit reglement dan komt de betreffende startplaats  
beschikbaar voor de combinatie(s) die daarop volgt/volgen in het klassement van die betreffende 
wedstrijd (dit wil zeggen dat de eerstvolgende combinatie die nog geen startplaats heeft behaald 
en wel aan de eisen voldoet een startplek voor het kampioenschap krijgt).  
 

Klasse II  
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-      Combinaties die op de 1e en 2e plaats eindigen in de einduitslag van endurancewedstrijden met 

een  afstand van minimaal 60 tot <80km, krijgen een startplaats op het kampioenschap. De 
betreffende afstand moet op een eendaagse wedstrijd worden afgelegd. 

- Indien tijdens een wedstrijd een korte en een lange afstand in klasse II wordt uitgeschreven telt 
alleen de lange afstand als kwalificatie voor het kampioenschap.  

- Indien een combinatie  reeds een startplaats heeft behaald, tijdens een eerdere wedstrijd, dan is 
er geen extra startplaats te verdienen. Wanneer er reeds een startplaats is behaald of de 
combinatie voldoet niet aan de bepalingen van dit reglement dan komt de betreffende startplaats  
beschikbaar voor de combinatie(s) die daarop volgt/volgen in het klassement van die betreffende 
wedstrijd (dit wil zeggen dat de eerstvolgende combinatie die nog geen startplaats heeft behaald 
en wel aan de eisen voldoet een startplek voor het kampioenschap krijgt). 
 

Klasse III  
- Combinaties die op de 1e plaats eindigen in de einduitslag van endurancewedstrijden met een 

minimale afstand van 80 km tot <120 km krijgen een startplaats op het kampioenschap. De 
betreffende afstand moet op een eendaagse wedstrijd worden afgelegd. 

- Indien tijdens een wedstrijd een korte en een lange afstand in klasse III wordt uitgeschreven telt 
alleen de lange afstand als kwalificatie voor het kampioenschap.  

-  Indien een combinatie  reeds een startplaats heeft behaald, tijdens een eerdere wedstrijd, dan is 
er geen extra startplaats te verdienen. Wanneer er reeds een startplaats is behaald of de 
combinatie voldoet niet aan de bepalingen van dit reglement dan komt de betreffende startplaats 
beschikbaar voor de combinatie(s) die daarop volgt/volgen in het klassement van die betreffende 
wedstrijd (dit wil zeggen dat de eerstvolgende combinatie die nog geen startplaats heeft behaald 
en wel aan de eisen voldoet een startplek voor het kampioenschap krijgt). 

 
Aanvullende bepalingen 
 

1. Indien een combinatie tussen het behalen van de startplaats en het kampioenschap promoveert 
door in de volgende klasse te starten cq. degradeert naar een lagere klasse, dan komt de 
startplaats beschikbaar voor de combinatie die daarop volgt in het klassement van de wedstrijd 
waaruit afvaardiging heeft plaats gevonden.  

2. Als bij controle op startgerechtigheid startplaatsen vervallen worden die aangevuld vanuit de 
klassementen van de wedstrijden waaruit afvaardiging heeft plaats gevonden.   

 
 
 

 


