Reglement Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden 2021/2022

ALGEMEEN
1. De Subli Competitie is een competitie voor vier en vijfjarige dressuurpaarden en staat open
voor paarden van alle stamboeken.
2. De Subli Competitie bestaat uit een aantal wedstrijden welke in competitieverband worden
verreden en wordt afgesloten met een halve finale en finale.
3. Tijdens de Subli Competitie zijn het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS en het
disciplinereglement dressuur van de KNHS van toepassing.
DEELNAME AAN DE COMPETITIE
Voorwaarden deelname paarden
1. Aan de selectiewedstrijden kunnen deelnemen merries, ruinen en hengsten die in het jaar van
de competitie de leeftijd van vier of vijf jaar bereiken. De competitie staat open voor paarden
van alle stamboeken.
2. De paarden dienen in het bezit te zijn van een paardenpaspoort en geënt volgens het
Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.
Voorwaarden deelname ruiters
1.

Aan de competitie kunnen deelnemen ruiters die lid zijn van de KNHS en in het bezit van een
geldige startpas met het paard waarmee wordt deelgenomen.

2.

Ruiterwissel is toegestaan mits is voldaan aan lid 1 van dit artikel.

3.

Elke ruiter / amazone mag met maximaal drie paarden per leeftijdsgroep deelnemen aan
iedere competitiewedstrijd. In overleg met de wedstrijdorganisatie van een competitiewedstrijd
kan het aantal combinaties of het aantal paarden dat mag starten worden uitgebreid of
beperkt.

Inschrijvingen
1. Inschrijving voor de competitiewedstrijden geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor
bedoelde digitale inschrijfformulier bij de wedstrijdorganiserende vereniging of via MijnKNHS,
zie hiervoor het vraagprogramma voor de betreffende wedstrijd.
2. Het maximaal aantal wedstrijden waaraan een paard mag deelnemen is drie; de twee beste
resultaten tellen mee om voor deelname aan de halve finale in aanmerking te komen. Het
maximum aantal combinaties per competitiewedstrijd is vastgesteld op 40 per jaargang.
3. Het inschrijfgeld voor een wordt door de wedstrijdorganisatie bepaald. Het inschrijfgeld moet
voorafgaand aan de wedstrijd aan de organisatie worden voldaan.

4. Bij afmelding na de uiterste inschrijftermijn blijft het inschrijfgeld ten alle tijden verschuldigd.
Deelnemers welke niet aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan worden van
volgende evenementen uitgesloten.
5. Jonge paardenwedstrijden vallen onder impulsrubrieken, dit telt niet mee voor winstpunten of
niveauregistratie bij de KNHS.
Juryleden
1. Tijdens de selectiewedstrijden en tijdens de halve finale wordt een beoordeling uitgevoerd
door een jury bestaande uit twee personen.
2. Voor het beoordelen van de proeven dienen de juryleden minimaal in het bezit te zijn van een
Lichte tour bevoegdheid. In de finale mag de jurering ook gedaan worden door FEI juryleden,
waarbij minimaal 1 jurylid een KNHS-jury lid is.
3. De jury treedt op als panel gesitueerd bij C.
Competitiewedstrijden
1. De dressuurbaan tijdens de wedstrijden heeft een afmeting van 20 x 60 meter.
2. De startvolgorde wordt bepaald door de wedstrijdorganisatie.
3. Hoofdstelnummers (aan twee zijden en duidelijk zichtbaar) zijn tijdens de wedstrijd verplicht
en dienen door de ruiter of eigenaar te worden meegebracht.
4. Bij de vijfjarigen is het gebruik van een zweep in de ring verboden.
5. Er dient binnen gekomen te worden via de AC-lijn, de tijd wordt geklokt vanaf X. De maximaal
te rijden tijd is 6.00 minuten. De jury belt bij 5.30 minuten en daarna is er maximaal 30
seconden tijd voor afronding van de proef. Gereden tijd meer dan 6 minuten geeft 2% aftrek
van totaal resultaat.
6. Op de selectiewedstrijden wordt de aanlegtest voor jonge dressuurpaarden verreden. De
vierjarigen rijden proef 50a en de vijfjarigen rijden proef 51a. Deze proeven zijn te vinden op
de KNHS site onder vrije proeven voor jonge paarden en op www.subli.nl. De proef staat niet
in het dressuurboekje.
7. Voor de vijfjarigen is de travers gedurende het outdoor seizoen optioneel. Vanaf het
indoorseizoen is dit een verplicht onderdeel in de proef!

Tussenstand:
Voor de Subli competitie wordt bij de selectiewedstrijden de volgende puntentelling gehanteerd:
1e

20 punten

2e

17 punten

3e

15 punten

4e

13 punten

5e

12 punten

6e

11 punten

7e

10 punten

8e

9 punten

9e

8 punten

10e

7 punten

11e

6 punten

12e

5 punten

13e

4 punten

14e

3 punten

15e

2 punten

16e

1 punt

1. Na elke competitiewedstrijd zal een tussenstand van de Subli Competitie Jonge
Dressuurpaarden worden gepubliceerd op de website van Subli (www.subli.nl). Uitsluitend
combinaties die een score van 60% of hoger hebben gehaald, komen in aanmerking voor
competitiepunten.
2. De deelnemende paarden worden geplaatst op volgorde van het aantal punten. De paarden
met het hoogste aantal punten wordt als hoogste geplaatst. Bij ex aequo’s telt het totaal van de
beoordelingscriteria voor het paard als doorslaggevend, vervolgens het totaalcijfer voor de
geschiktheid als dressuurpaard en valt er dan nog geen beslissing dan geeft het totaalcijfer
voor het vermogen tot schakelen/ verzameling de doorslag.
3. Door Subli wordt een ranking bijgehouden tijdens de competitie Het aantal af te vaardigen
deelnemers naar de halve finale zijn: 4 jarigen :15, 5 jarigen: 15. Het aantal af te vaardigen
deelnemers naar de finale zijn: 4 jarigen: 5, 5 jarigen: 5.

Halve finale en finale
1. In de halve finale mag elke ruiter/amazone maximaal twee paarden per jaargang starten, met
een maximum van vier starts in totaal. In de finale mag een ruiter/amazone 1 paard per
jaargang starten.
2. De halve finale voor de vier en vijfjarigen bestaat uit het rijden van de vrije proef (50a en 51a).
Bij ex aequo’s telt het totaal van de beoordelingscriteria voor het paard als doorslaggevend,
vervolgens het totaalcijfer voor de geschiktheid als dressuurpaard en valt er dan nog geen
beslissing dan geeft het totaalcijfer voor het vermogen tot schakelen/ verzameling de
doorslag.
3. Tussen de halve finale en de finale is een ruiterwissel niet toegestaan.
4. De finale voor de vierjarigen bestaat uit het rijden de vrije proef voor vierjarige paarden.
Kampioen is de hoogstgeplaatste combinatie in de finale. Bij ex aequo’s telt het totaal van de
beoordelingscriteria voor het paard als doorslaggevend, vervolgens het totaalcijfer voor de
geschiktheid als dressuurpaard en valt er dan nog geen beslissing dan geeft het totaalcijfer
voor het vermogen tot schakelen/ verzameling de doorslag.
5. De finale voor de vijfjarigen bestaan uit verrijden van de FEI Dressage Test voor vijfjarigen. Bij
een ex-aequo klassering geeft het totaal van punt 5 (general impression) van de FEI proef de
doorslag en valt er dan nog geen beslissing, dan geeft punt 4 (submissiveness) van de FEI
proef de doorslag.
6. Voor de finale is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Wedstrijden
Selectiewedstrijden:

Kijk voor de actuele kalender op www.subli.nl

Halve finale:

11 december 2021 – Hippisch Centrum Harmelen

Finale:

27 januari 2022 - Jumping Amsterdam

De volledige wedstrijdkalender van de Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden wordt gepubliceerd
op de website www.subli.nl
Prijzen
De volgende prijzenschaal wordt gehanteerd voor de Subli Competitie
Selectiewedstrijden:

€ 100,-; € 75,-; € 50,-; € 25,- en volgprijzen van € 15,-

Halve finale:

€ 100,-; € 75,-; € 50,-; € 25,- en volgprijzen van € 15,-

Finale:

€ 200,-; € 150,-; € 100,-; €50 en € 25,-

Slotbepalingen
1. Eenvoudig door in te schrijven geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van en in te
stemmen met de in dit reglement opgenomen bepalingen.
2. Subli, de wedstrijdorganisatoren, de officials noch andere dienstdoende personen aanvaarden
geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere
eigendommen van de deelnemers / toeschouwers, dan wel voor schaden voortvloeiende uit
ongevallen van welke aard en oorzaak dan ook.
Voor meer informatie kunnen deelnemers contact opnemen via sublicompetitie@gmail.com

