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REGELS MILITAIRE SPRINGCOMPETITIE 2019 
BEKENDGESTELD 25 JANUARI 2019 

  
 

Algemeen 
 

o De MRV organiseert in 2019 een Militaire Springcompetitie verspreid over het hele land. 

o De wedstrijden worden verreden conform de regels van de KNHS en de MRV.  
o De wedstrijden kunnen bestaan uit uitsluitend militaire rubrieken, of militaire rubrieken gekoppeld aan open 

KNHS-wedstrijden.  

o Een deelnemer mag op een wedstrijd met meerdere paarden starten.  
o Op iedere wedstrijd kan er worden gestart in de klassen BB t/m ZZ.  

o Per combinatie kunnen per wedstrijd twee parcoursen worden gereden voor puntenregistratie.  
o Het is mogelijk zonder startpas deel te nemen in klasse BB.  

 

Onderstaande regels hebben betrekking op de bepaling van de winnaar.  
 

o Een deelnemer moet vooraf aangeven met welke combinatie (maximaal één) hij of zij deelneemt aan de 
Militaire Springcompetitie.  

o De winnaar van de Militaire Springcompetitie wordt bepaald op basis van de uitslagen in klassen B t/m ZZ.  
o Per wedstrijd kunnen deelnemende combinaties twee parcoursen rijden die tellen voor de Militaire 

Springcompetitie.  

o De combinatie dient aan minimaal vier wedstrijden deel te nemen en minimaal zes parcoursen te rijden.  
o Voor de uitslag wordt gerekend met de zes best gereden parcoursen van de combinatie.  

o De combinatie mag promoveren tijdens de competitie. 
o Bij uitval van een combinatie wegens blessure, verkoop, overlijden etc. is het toegestaan om met een 

andere combinatie deel te nemen. Wel dient de combinatie minimaal zes parcoursen te rijden en deel te 

nemen aan drie minimaal wedstrijden. 
o In een lagere klasse starten mag alleen als je officieel via de KNHS gedegradeerd bent.  

o De combinatie dient in de klasse te starten waarin beiden het hoogst geregistreerd staan bij de KNHS.  
o Het is toegestaan om het eerste parcours een klasse lager te starten en het tweede parcours in de eigen 

klasse. Alleen het tweede parcours telt dan mee.  
o De klassen M, Z en ZZ worden in handicap verreden, tenzij elke rubriek acht of meer starts heeft.  

o De wedstrijden staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten, personeel 

van het Koninklijk Staldepartement, civiele medewerkers van Defensie en overige geüniformeerden. 
o Geüniformeerde ruiters dienen deel te nemen in correct (militair) tenue. De overige ruiters dienen deel te 

nemen in tenue conform het KNHS-reglement.  
o Deelnemende militairen kunnen maximaal twee civiele introducés meenemen.  

o Alleen deelnemers die voldoen aan de eisen tellen mee voor de berekening van de winnaar.  

o Het kan voorkomen dat er op sommige wedstrijden een aparte prijsuitreiking is.      
o De winnaar wordt bekendgesteld en gehuldigd op de laatste wedstrijd.  

o De winnaar wordt bepaald door plaatsingspunten. 
o Bij even veel plaatsingspunten wordt er eerst gekeken, bij alle klassen, wie er in totaal, over de zes best 

gereden parcoursen, de minste strafpunten heeft behaald.  
o Mocht er sprake zijn van even veel plaatsings- en strafpunten, dan wordt er een speciaal aangepast parcours 

verreden op de laatste wedstrijd.  
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