Bepalingen activiteiten met beoordelings- en meetmomenten voor
deelnemers
1. Inschrijven en betalen voor deelname aan een activiteit met beoordelings- en meetmoment doe je
via Mijn KNHS of contant gepast voor de wedstrijd. Op de kalender in Mijn KNHS wordt een activiteit
met beoordelings- en meetmoment gepubliceerd.
2. Een deelnemende combinatie moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige
startpas.
3. Een deelnemende combinatie in de impulsrubriek/klasse BB, die niet in het bezit is van een
reguliere startpas, moet in het bezit zijn van een (op de dag van de activiteit) geldige gratis startpas
voor de impulsrubriek/klasse BB. Een gratis startpas voor deze klassen wordt aangevraagd via Mijn
KNHS, waarbij de paarden/pony’s geregistreerd moeten worden. Inschrijven en betalen doe je met je
startpas, voor deze klassen, ook via Mijn KNHS. Er kan alléén deelgenomen worden in de klasse(n)
waarin je als combinatie uitkomt/ uit zal moeten komen tijdens reguliere KNHS wedstrijden.
4. Er vindt controle plaats op startgerechtigdheid.
5. HC starten is toegestaan conform het wedstrijdreglement van de betreffende discipline. Bij een HC
start moet dit duidelijk vermeld worden bij de inschrijving.
6. Houd je altijd aan de richtlijnen van het RIVM.
7. Elke hippische accommodatie/ locatie heeft een herkenbare coördinator als aanspreekpunt.
8. Kom met maximaal 1 begeleider (bijv. trainer, groom of eigenaar) naar de accommodatie/locatie.
9. Volg altijd de aanwijzingen ter plaatse op.
10. Samenscholing is verboden. Vermijd drukte!
11. Publiek is niet toegestaan op de locatie.
12. Losrijden is toegestaan volgens het schema van de organisatie. Er moet ook tijdens het losrijden
1.5 meter in acht genomen worden. Het losrijden wordt begeleidt door een vrijwilliger/ringmeester.
Volg altijd de aanwijzingen van deze persoon op!
13. Niet langer dan de aangegeven tijd op de accommodatie/locatie aanwezig zijn.
14. Opzadelen en afzadelen mag alleen bij de trailers/vrachtwagen wanneer het paard niet op de
betreffende locatie gestald staat.
15. Er mag geen gebruik gemaakt worden van andere delen van de accommodatie/locatie dan het
toegewezen gedeelte.
16. Na de activiteit mag je uitstappen en afzadelen en daarna moet je het terrein direct weer
verlaten. Het is niet toegestaan om te blijven kijken naar collega-ruiters.
17. De organisatie zorgt er voor dat je de beoordeling direct te horen krijgt of communiceert deze zo
spoedig mogelijk digitaal. Je mag na de activiteit niet wachten op de beoordeling.
18. Na controle door de rekenkamer (bij voorkeur digitaal) stelt het jurylid het overzicht van de
beoordelingen vast. De vastgestelde beoordelingen worden digitaal naar de KNHS verstuurd voor
registratie. Over de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

