
Reglement Voermeesters Springcup 2017-2018        

ALGEMEEN  

1. De Voermeesters Springcup bestaat uit een aantal selectiewedstrijden en wordt afgesloten met 

een finale.   

2. Tijdens de Voermeesters Springcup zijn het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS en het 

disciplinereglement springen van de KNHS van toepassing.  

  

DEELNAME AAN DE VOERMEESTERS SPRINGCUP 

 Voorwaarden deelname paarden  

3. Aan de selectiewedstrijden kunnen merries, ruinen en hengsten deelnemen. De wedstrijden 

staan open voor paarden van alle stamboeken.  

4. De paarden dienen in het bezit te zijn van een paardenpaspoort en moeten geënt zijn volgens 

het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS.   

Voorwaarden deelname ruiters/amazones 

5. Aan de selectiewedstrijden kunnen ruiters/amazones deelnemen die lid zijn van de KNHS en in 

het bezit zijn van een geldige startpas met het paard waarmee wordt deelgenomen.  

6. Ruiterwissel is niet toegestaan.  

7. Elke ruiter/amazone mag met maximaal twee paarden per rubriek/klasse deelnemen aan de 

finale.  

Inschrijvingen  

8. De inschrijving voor de selectiewedstrijden geschiedt door gebruik te maken van het hiervoor 

bedoelde digitale inschrijfformulier bij de wedstrijdorganiserende vereniging, zie hiervoor het 

vraagprogramma voor de betreffende wedstrijd.  

9. Het maximaal aantal selectiewedstrijden waaraan een paard mag deelnemen is onbeperkt. 

10. Het inschrijfgeld voor een selectiewedstrijden wordt vastgesteld door de 

wedstrijdorganiserende vereniging en dient voorafgaand aan de wedstrijd aan de organisatie te 

worden voldaan.  

11. 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.  

Selectiewedstrijden  

12. Per selectiewedstrijd plaatsen de beste 4 deelnemers zich rechtstreeks voor de finale in de 

klassen B, L, M en Z/ZZ. 

13. De wedstijdsorganisatie heeft de bevoegdheid om het aantal finaleplaatsen over meerdere 

rubrieken van dezelfde klasse te verdelen. Dit dient op het vraagprogramma en/of startlijst 

kenbaar gemaakt te worden. Echter per evenement kunnen er nooit meer dan 4 deelnemers per 

klasse zich plaatsen voor de finale rubriek (4/B, 4/L, 4/M en 4/Z-ZZ). 



14. Indien een deelnemer zich heeft geplaatst voor de finale, zal hij/zij hiervoor een uitnodiging 

ontvangen. 

De finale vindt plaats tijdens Paard Balkbrug op 16 maart 2018 .  

De volledige wedstrijdkalender van de Voermeesters Springcup wordt gepubliceerd op de website 

www.voermeesters.nl  

Slotbepalingen  

15. 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.  

16. Voermeesters B.V., 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 kan de deelnemer contact opnemen via info@voermeesters.nl 
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