Brabants Kampioenschap Eventing 2020
22 maart 2020 en 29 maart 2020

SGW Alphen-Chaam

5 april 2020 en 13 april 2020

Eventing Etten-Leur

Uitgeschreven worden de volgende rubrieken:
Pony’s
•
•
•
•
•
•

Eventing categorie ABC klasse B
Eventing categorie DE klasse B
Eventing categorie ABC klasse L
Eventing categorie DE klasse L
Eventing categorie CDE klasse M
Eventing categorie CDE klasse Z

Paarden
•
•
•
•

Eventing klasse B
Eventing klasse L
Eventing klasse M
Eventing klasse Z

Bij minder dan drie deelnemers wordt het kampioenschap niet verreden.
Algemeen
•

•
•
•

•
•

Een combinatie mag tijdens een Regiokampioenschap Brabant alleen starten in de hoogste
klasse waarin de combinatie in de periode tussen 1 maart 2019 tot aan het kampioenschap
uitgekomen is (dit geldt voor reglementaire, onreglementaire, hc-starts en indoor eventing).
Uitzondering hierop zijn combinaties die verplicht moeten degraderen.
Ruiters/amazones die in 2019 hebben deelgenomen aan een 2* wedstrijd kunnen niet
deelnemen aan het Brabants Kampioenschap klasse L.
Ponycombinaties die hebben deelgenomen aan een CCIP** of CIC* (paarden) mogen
deelnemen aan het kampioenschap klasse Z-pony’s.
Een ruiter mag per klasse slechts met 2 paarden/pony’s deelnemen aan het kampioenschap.
Alleen het paard/pony waarmee het hoogste is geëindigd telt voor de uitslag van het
kampioenschap.
Regiokampioenschappen klasse L-paarden zijn geen selectie voor de KNHSkampioenschappen L-paarden.
Combinaties binnen de regio krijgen voorrang op combinaties van buiten de regio bij
inschrijvingen. De voorrang geldt tot 3 dagen na het openen van de inschrijving van de
wedstrijd.

Voorselectie
•

SGW Aphen-Chaam geldt als voorselectie voor het Brabants Kampioenschap eventing voor
alle klassen paarden en pony’s.

•
•

De 10 hoogst geplaatste Brabantse combinaties krijgen plaatsingspunten waarbij de winnaar
1 punt krijgt en nummer 10 krijgt 10 punten.
Indien er in Alphen-Chaam per klasse in meerder ringen wordt gereden, worden de 10
hoogst geplaatsen van elke ring in Etten-Leur in dezelfde ring geplaatst.

Uitslagberekening
•
•
•
•

Alle Brabantse combinaties die in Alphen-Chaam plaatsingspunten hebben behaald krijgen in
Etten-Leur wederom plaatsingspunten.
De plaatsingspunten van beide wedstrijden worden bij elkaar opgeteld en de combinatie met
de minste punten is Brabants Kampioen Eventing.
Indien er 2 of meerdere combinaties gelijk eindigen is de uitslag van de wedstrijd te EttenLeur doorslaggevend.
Indien, door onvoorziene omstandigheden het regelement niet toereikend is, beslist de
afvaarding van het Regiobestuur in combinatie met het forumlid Eventing.

