
Reglement 

 

 

De Springtour Zuid-Nederland heeft een aantal kwalificatiewedstrijden waarbij men zich kan 

kwalificeren voor de finale op 14 januari 2018 te Reuver. Deelname aan de Springtour Zuid-

Nederland is open, deelnemers buiten de regio Midden-Limburg zijn daarom toegestaan. Een 

startpas is wel vereist vanaf de klasse B springen. 

 

Organisatie: 

De Springtour Zuid-Nederland wordt georganiseerd door vier verenigingen uit Midden-Limburg: 

❖ HSV de Paardenvriend Reuver 

❖ De Cavaliers Helden 

❖ ONA Roggel 

❖ LRV Heibloem 

 

Prijzen: 

De vier verenigingen hebben gezorgd voor een grote prijzenpot van in totaal € 3.500,-. 

In de klasse BB zal de winnende ruiter met € 100,- naar huis gaan. In de klasse B t/m Z/ZZ krijgt de 

winnaar € 300,-, de tweede plaats € 200,- en de derde plaats € 100,-. Voor de overige volgprijzen, zie 

vraagprogramma finale 14 januari 2018 te Reuver.  

 

Kwalificatie: 

Er zijn een 4-tal springwedstrijden waarbij ruiters en amazones zich kunnen kwalificeren voor de 

finale op 14 januari 2018. De kwalificatiewedstrijden zijn KNHS-wedstrijden die in aanmerking komen 

voor puntentelling.   

 

 

 



De kwalificatiewedstrijden zijn op: 

❖ 14 oktober 2017 HSV de Paardenvriend Reuver klasse M/Z/ZZ 

❖ 15 oktober 2017 HSV de Paardenvriend Reuver klasse BB/B/L 

❖ 27 oktober 2017 De Cavaliers Helden klasse M/Z/ZZ 

❖ 28 oktober 2017 De Cavaliers Helden klasse BB/B/L 

❖ 18 november 2017 ONA Roggel klasse BB/B/L/M/Z/ZZ 

❖ 16 december 2017 LRV Heibloem klasse BB/B/L/M/Z/ZZ 

Er dienen minimaal 3 van de 4 kwalificatiewedstrijden gereden te worden om zich te kunnen 

kwalificeren voor de finale op 14 januari 2018. 

 

Puntentelling: 

✓ De uitslagen van de kwalificatiewedstrijden zijn ook meteen de puntentelling voor 

kwalificatie voor de finale. Nummer 1 krijgt één punt, nummer 2 twee punten enz. Deze 

punten worden over de 4 wedstrijden opgeteld waarbij dan de beste 3 meetellen en een 

ranking ontstaat. 

✓ Indien een combinatie tussentijds overgaat naar een hogere klasse, neemt de combinatie de 

tot dan toe behaalde plaatsingspunten mee.  

✓ De flexibele combinaties moeten in de hoogst gestarte klasse starten in de finale.  

✓ De tussenstand van de kwalificatiewedstrijden zijn te vinden op de sites van de 

organiserende verenigingen en facebook. 

 

Afvaardiging finale: 

Voor de finale op 14 januari 2018 te Reuver gelden de volgende regels: 

✓ De organisatie bepaalt het aantal afgevaardigden per klasse naar evenredigheid van het 

aantal starts met in totaal maximaal 250 starts op de finaledag.  

✓ Wanneer meerdere geselecteerde combinaties eenzelfde puntenaantal hebben zal zo nodig 

geloot worden.  

✓ In de finale worden alle rubrieken verreden over een klassiek parcours met barrage achteraf 

op tijd, dit geldt dus ook voor de klasse BB en B springen. 

 

De volgende rubrieken worden verreden in de finale: 

❖ Klasse BB paarden 

❖ Klasse B paarden 

❖ Klasse L paarden 

❖ Klasse M paarden 

❖ Klasse Z/ZZ paarden 

 

De combinatie in elke rubriek met de minste strafpunten en de snelste tijd in de barrage is winnaar 

van de desbetreffende klasse en gaat er met een fikse hoofdprijs vandoor. 

 

Naast dit reglement is ook het KNHS-wedstrijdreglement van toepassing.  

 

Ruiters en amazones, heel veel succes bij de kwalificatie. 


