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Aanvullende regels onderdeel Paardrijden:
V~~r

het onderdeel paardrijden op een onder de auspieien van de KNSA of van een vereniging die lid
is van de KNSA georganiseerde vijfkampwedstrijd gelden aanvullende regels.
a.
b.
e.

d.

e.

f.
g.

h.

i.
j.

k.

I.

m.

Het gebruik van (door de wedstrijdorganisatie verstrekte of eigen) bodyprotectors en
veiligheidsbeugels is verplieht.
FEI-goedgekeurde (openklappende of vallende) safety cups op breedtesprongen zijn verplieht.
Ruiters dienen in bezit zijn van het Ruiterbewijs van de Stiehting Rijvaardigheidsbewijs
Reereatieruiter, het Ruiterbewijs van de KNHS, het Militair Ruiterbewijs van de Stiehting
Militair Ruiterbewijs of startgereehtigdheid kunnen aantonen op basis van een (maximaal drie
jaar oude) KNHS- of FNRS-startpas in B, L of M (springen).
Er zijn vier eategorieen op basis van maxima Ie spronghoogtes: in KNSA-Klasse lligt de
maxima Ie spronghoogte op 90 em, in KNSA-Klasse II op 100 em, in KNSA-Klasse III op 110
em en in KNSA-Klasse IV op 120 em. De wedstrijdorganisatie beslist of naast KNSA-Klasse I
ook KNSA-Klasse II, III en/of IV worden aangeboden.
Het maximaal te behalen aantal wedstrijdpunten is afhankelijk van de spronghoogte: in KNSAKlasse I maximaal 225, in KNSA-Klasse II maximaal 250, in KNSA-Klasse III maximaal 275 en
in KNSA-Klasse IV maximaal 300 punten.
V~~r deelname in KNSA-Klasse II, III en IV is een KNHS-of FNRS-startpas in respectievelijk B,
L of M (springen) vereist, of KNSA-klassepromotie volgens punt g) of h) hieronder.
Promotieregeling: een ruiter die startgereehtigd is in KNSA-klasse I, II of III wordt
startgereehtigd in respectievelijk KNSA-klasse II, III of IV indien deze op het onderdeel
paardrijden tweemaal aehtereenvolgens maximaal 25 strafpunten heeft gehaald in
respectievelijk KNSA-klasse I, II of III.
Degradatieregeling: een ruiter die startgereehtigd is in KNSA-klasse IV, III of II wordt
startgereehtigd in respectievelijk KNSA-klasse III, II of I indien deze op het onderdeel
paardrijden tweemaal aehtereenvolgens meer dan 25 strafpunten heeft gehaald in
respectievelijk KNSA-klasse IV, III of II.
Prestaties op eigen paard of pony gelden niet.
Vijfkampers die het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de (Olympisehe) Moderne Vijfkamp
drie maal of vaker hebben behaald zijn vrijgesteld van de vereiste onder c) hierboven, in welk
geval zij mogen uitkomen in KNSA-klasse 1. Deze vrijsteliing wordt definitief indien zij er
binnen drie vijfkampwedstrijden in slagen te promoveren naar KNSA-klasse II of hoger.
Siagen zij hier niet in, dan moeten zij alsnog voldoen aan de genoemde vereisten.
Vijfkampers die niet aan de eisen overeenkomstig e) of j) hierboven voldoen maar van
mening zijn op andere wijze te kunnen aantonen over meer dan voldoende springervaring te
besehikken kunnen de Diseiplineehef Paardrijden sehriftelijk onderbouwd en gemotiveerd om
vrijstelling verzoeken.
De Diseiplineehef Paardrijden kan ruiters die nog niet hoeven (in) te rijden en ruiters die reeds
hebben gereden verzoeken om assistentie te verlenen bij het verhogen, verlagen en/of
opruimen van de hindernissen, aan welk verzoek de ruiters gehoor dienen te geven.
Buitenlandse vijfkampers mogen deelnemen aan het onderdeel paardrijden, indien hun
sportbond aan de KNSA mededeelt dat dit naar hun mening verantwoord is. Indien deze
sportbond niet aangeeft in welke KNSA-klasse de desbetreffende vijfkamper dient uit te
komen, neemt deze vijfkamper deel in KNSA-klasse 1.
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