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Reglementen Connemara Competitie 2018


	De Connemara Competitie 2018 is een dressuur en springcompetitie voor KNHS-combinaties met een pony met minimaal 25% aantoonbaar Connemarabloed. De competitie staat open voor zowel jeugd- als volwassen ruiters. De competitie wordt georganiseerd door het Nederlands Connemara Pony Stamboek en kent een finale tijdens het Open Nederlands Connemara Kampioenschap (ONCK) op zaterdag 16 juni 2018. Het ONCK wordt jaarlijks gehouden op het KNHS-centrum in Ermelo voor iedereen met een pony met minimaal 25% aantoonbaar Connemarabloed. 
	Combinaties die deelnemen aan de competitie sturen hun wedstrijdresultaten, gereden op reguliere KNHS-wedstrijden, op naar info@connemara.nl 
Het versturen van de officiële uitslag zoals gepubliceerd door de organiserende vereniging op bijv. www.wedstrijdplatform.nl volstaat hiervoor. N.B. Alleen officiële uitslagen worden geaccepteerd. 
De competitie loopt van 1 januari 2018 tot en met 10 juni 2018 met de (verplichte) finalewedstrijd op zaterdag 16 juni 2018 op het ONCK.

	Inschrijven door middel van het inschrijfformulier met daarbij gevoegd een kopie/scan van de afstamming zoals vermeld op het stamboekpapier of in het paspoort van de pony. Inschrijven is mogelijk tot en met 13 mei 2018.
N.B. Alleen wedstrijden gereden na inschrijven tellen mee voor de competitie! Dus schrijf je zo vroeg mogelijk in, des te meer wedstrijdresultaten kun je insturen!
Wedstrijdresultaten kunnen ingestuurd worden tot en met 12 juni 2018. Later ingestuurde resultaten worden niet meer geaccepteerd! De laatste tussenstand wordt uiterlijk 14 juni 2018 op de website www.connemara.nl gepubliceerd.
	De deelnemer mag zoveel wedstrijdresultaten insturen als gewenst met een minimum van 4 wedstrijden. De beste 4 resultaten tellen mee voor de einduitslag. Het ONCK geldt als verplichte 5e wedstrijd.
	Deelnemers mogen deelnemen aan zowel de dressuur als de springcompetitie, of aan een van beide.
Inschrijven is kosteloos. Voor de deelname aan de finalerubrieken op het ONCK is het normale inschrijfgeld verschuldigd.
	Voor de 5 hoogst geplaatsten in de dressuur- en de springcompetitie zijn er (geld)prijzen te winnen. 
De punten voor de dressuur worden omgerekend in percentages. De beste 4 resultaten van iedere deelnemer tellen mee in het bepalen van de tussenstand. Van de 2 proeven die op het ONCK gereden worden wordt het gemiddelde percentage berekend. Dit percentage telt 2x mee voor het bepalen van de einduitslag. Voorbeeld: een deelnemer heeft de volgende resultaten ingestuurd: 62%, 58%, 64% en 61%. Op het ONCK wordt over 2 proeven een gemiddelde van 64,5% behaald. De eindstand wordt dan: 62% + 58% + 64% + 61% + 64,5% + 64,5% / 6 = 62,33%.
Bij een gelijke stand is het resultaat op het ONCK doorslaggevend.
Puntentelling springen: Basispunten: 1e t/m 10e plek levert punten op. De 1e plaats levert 10 punten op, de 2e plaats 9 enz.
Bonuspunten:. Per deelnemer die je achter je weet te laten krijg je een kwart punt ‘bonus’. Bij een wedstrijd waar 41 combinaties aan de start staan levert een 1e plaats dan 10 bonuspunten op (40 combinaties x 0,25 punt). Bij een wedstrijd waar je als enige aan de start staat is het aantal bonuspunten 0. De optelsom van basispunten en bonuspunten levert de totale score op.
De beste 4 resultaten van iedere deelnemer tellen mee in het bepalen van de tussenstand. De behaalde punten op het ONCK tellen 2x mee bij het bepalen van de einduitslag. Bij een gelijke stand is het resultaat op het ONCK doorslaggevend.

Voor de springcompetitie tellen alleen de gereden klassieke parcoursen of 2-fasen parcoursen mee. Dus geen progressieve parcoursen, jachtparcoursen etc.
	Tussentijds promoveren is toegestaan voor zowel springen als dressuur. 
	In de finale springen dient de combinatie te starten in de hoogst startgerechtigde klasse. Bijvoorbeeld: een combinatie komt uit in het B en het L springen dan dient de finale in de klasse L gesprongen te worden.
	In geval van twijfel of discussie ligt de finale beslissing bij de organisatie van de competitie.
	Een uitdrukkelijke voorwaarde voor inschrijving is dat iedere deelnemer de organisatie zal vrijwaren voor alle gerechtelijke procedures, kosten, vorderingen of welke aansprakelijkheden dan ook, die verband houden met zijn/haar inschrijving of deelname.


