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Uitvoeringsregeling kwalificatie en kwalificatie in het buitenland 
Per 01-04-2017 

 

In deze regeling worden de praktische punten uitgewerkt ten aan zien van het onderwerp 

kwalificatie voor de Sport A-klasse. 

 

Kwalificatie 

17. Om voor deelname in de ovaalbaanproeven van de Sportklasse A in aanmerking te komen 

dienen ruiters zich te kwalificeren. 

17.1 De punten kunnen worden behaald per combinatie per proef, in de selecties van de Sport-

B of A. 

De behaalde kwalificatiepunten zijn gedurende twee jaar geldig en wel in de periode van 

een NK tot en met de tweede daaropvolgende NK. Wordt gedurende deze periode de 

kwalificatiedrempel in de A of B-klasse niet nogmaals behaald, dan vervalt het recht om 

deel te nemen in de Sportklasse A. 

17.2 De kwalificatiedrempel wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur op voordracht van de 

S&R-cie. 

17.3 Een combinatie kan de kwalificatiedrempel behalen op: 

17.3.1 Alle voor kwalificatie goedgekeurde wedstrijden/wedstrijdonderdelen in 

Nederland, te weten de wedstrijden genoemd in artikel 10, onder 10.3 t/m 10.6. 

17.3.2 Alle WorldRanking wedstrijden in het buitenland. De ruiter dient in dit geval zelf 

aan te tonen dat hij/zij de kwalificatiedrempel heeft behaald (nader uitgewerkt in 

de Uitvoeringsregeling wedstrijden). 

 

 

Kwalificatiedrempels: 

T1: 6,0 

V1: 6,0 

T2: 6,0 

F1: 5,8 

Met ingang van 2014 gelden ook de punten die behaald zijn in soloproeven voor kwalificatie, mits 

deze voldoen aan alle erkenningseisen zoals geformuleerd in de uitvoeringsregeling erkenning 

wedstrijden. 

Kwalificatie voor T1 en T2 kan geschieden via zowel T3 als T4. 
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Kwalificeren in het  buitenland: 

Kwalificeren voor de sportklasse A is mogelijk in het buitenland op wedstrijden die voldoen aan de 

volgende eisen: 

• Alle  WR wedstrijden 

• Als een wedstrijd in het buitenland voldoet aan de volgende eisen: 

o Baan minimaal 200 m volgens FEIF Rules and Regulations 

o De proef wordt door minimaal 3 A gekwalificeerde juryleden beoordeeld 

o Wedstrijd geldt voor het land zelf ook als kwalificatie voor de A-klasse 

o Wanneer een combinatie in het buitenland de gelegenheid gekregen heeft te starten in een 

soloproef, dan gelden ook de punten die in deze proef behaald zijn, mits de proef voldoet 

aan alle andere boven gestelde eisen. 

o De bewijslast hiervan ligt bij de ruiter. Door het inleveren van een uitdraai van Icetest met 

alle benodigde gegevens en een handtekening van de wedstrijdleider of juryvoorzitter. Het 

risico ligt bij de deelnemer wanneer achteraf blijkt dat aan 1 van de eisen niet werd voldaan. 

De ruiter moet zelf zorg dragen voor het doorgeven van het resultaat aan de sportcommissaris. Bij 

voorkeur door het opsturen van een uitdraai van Icetest, waarop het behaalde resultaat staat. 

Wanneer dit niet mogelijk is, kan gebruik gemaakt worden van het bijgaand formulier. 
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Form for reporting qualifying Marks for sport A class 

 

Tournament:   …………………………………………………………. 

Name:    …………………………………………………………. 

Date    …………………………………………………………. 

Place and Country  …………………………………………………………. 

Ranking  of tournament:  World Ranking  yes/noIf not:  the test in which the results were achieved 

was acknowledged  as  qualification for the  solotests, by: (please fill in name of Feif member 

organization) 

  …………………………………………………………. 

The tournament was held on an oval track which was at least 200m long, according to FipoName of 

the rider ………………………………………………………….  

Name of the horse ………………………………………………………….  

Test   …………………………………………………………. 

Result   …………………………………………………………. 

Test   …………………………………………………………. 

Result   …………………………………………………………. 

 

The test was judged by at least 3 nationally judges qualified to judge A class tests 

Date: …………………………………………………………. 

Name: …………………………………………………………. 

Signature: …………………………………………………………. 

Function:  tournament leader / chief judge / other = ……………………………………………………. 


