COMPETITIE REGLEMENT ENKELSPANNEN

1. Er wordt in Nederland een competitie enkelspannen voor Shetland pony's verreden met merries
en ruinen.
2. Om deel te nemen aan de competitie dienen de pony’s minimaal vier jaar te zijn.
3. Pony’s van drie jaar mogen maximaal 3 keer in een concoursrubriek uitkomen, zij mogen slechts
aan 1 rubriek per dag deelnemen.
4. Hengsten mogen aan de competitie rubrieken enkelspan deelnemen.
5. Pony’s van 3 jaar en hengsten kunnen geen competitienummer aanvragen en ontvangen geen
competitiepunten.
6. Deelnemende pony’s dienen te zijn geregistreerd bij het NSPS en voorzien zijn van een chip
en paspoort.
7. Personen die met hun Shetland pony willen deelnemen aan de competitie, dienen hun pony
hiervoor schriftelijk op te geven bij de wedstrijdsecretaris.
8. Er wordt gereden onder een vast nummer per pony, uitgegeven door de wedstrijdsecretaris.
Iedere deelnemer dient zelf voor de nummers in de gewenste afmeting te zorgen. Formaat
bordje minimaal 13 x 13 cm. Formaat nummers 10 cm hoog. Kleurstelling zwart met witte
nummers of wit met zwarte nummers. Geschilderde nummers zijn ook toegestaan (wit of in de
kleur van de bies van de wagen) en moeten op afstand goed leesbaar zijn (nummers 10 cm
hoog)
9. Er hoeft geen vast rijd(st)er te zijn. De rijd(st)ers kunnen deelnemen vanaf 1 januari van het jaar
waarin zij de leeftijd van 12 jaar zullen bereiken en in het bezit zijn van een geldig
rijvaardigheidsbewijs. (Uitgegeven door het NSPS of de KNHS. )
10. Rijd(st)ers van 12 t/m 15 jaar die een rijvaardigheidsbewijs hebben behaald mogen alleen
starten met de pony waarmee het rijvaardigheidsbewijs is behaald. Vanaf 1 januari van het jaar
waarin de leeftijd van 16 jaar wordt bereikt is de bepaling niet meer van toepassing en is de
keuze vrij.
11. De eigenaar van de pony moet lid zijn van het N.S.P.S.
12. Elke deelnemer dient met de merrie of ruin tenminste drie wedstrijden te rijden, om aan de finale
te kunnen deelnemen.
13. De commissie Sport en Recreatie wijst de juryleden aan.
14. Bij elke wedstrijd kunnen punten worden behaald, afhankelijk van de plaatsing. Om aan het
kampioenschap te mogen deelnemen dient men uit drie wedstrijden minimaal 22 punten
behaald te hebben.
15. De punten telling luidt als volgt:1e plaats : 10 punten
2e plaats : 9 punten.
3e plaats : 8 punten.
4e plaats : 7 punten.
5e plaats : 6 punten.
6e plaats : 5 punten.
7e plaats : 4 punten.
8e plaats : 3 punten.
9e plaats : 2 punten.
Vanaf de 10e plaats : 1 punt.
16. Voor het overige zal het wedstrijdreglement van het N.S.P.S.voor het concoursrijden met
Shetland pony’s van toepassing. In uitzonderlijke gevallen beslist de commissie Sport en
Recreatie.
17. De rubrieken dienen bij opgave minimaal te bestaan uit 5 merries en/of ruinen. Wordt de rubriek
verreden met minder dan 3 combinaties, dan worden er geen punten gegeven.
18. Bij rubrieken die als gevolg van grote deelname gesplitst worden, worden de punten toegekend
aan de hand van de definitieve plaatsing in de voorronden.
19. De finale vindt plaats aan het einde van het seizoen. Deze finale is opengesteld voor ten
hoogste 8 deelnemers. Dit zijn pony's met het hoogste gemiddelde, berekend over de drie
hoogste behaalde resultaten. De nummers 9 en 10 worden als reserve deelnemers
aangewezen. Indien meerdere pony’s hetzelfde puntenaantal behaald hebben, wordt de pony
met de hoogst behaalde plaatsing als eerste aangewezen.
20. De uitslagen en puntentelling worden bijgehouden door de wedstrijdsecretaris.
21. Inschrijven dient schriftelijk te geschieden bij de wedstrijdsecretaris van de commissie Sport en
Recreatie. De contact details van de wedstrijdsecretaris staan op de website van het
NSPS.(www.nsps.nl)
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