
Mid European Championships 
Van 9 t/m 12 augustus 2018 vinden in St. Radegund1 (AT) de Midden-Europese 
Kampioenschappen (Mid European Championships, MEC) plaats. 
Ieder land mag 40 combinaties uitzenden, waarbij twee leeftijdsklassen 
gehanteerd worden:  

• Young Riders van 16 tot 21 jaar 

• Volwassenen.  
Ruiters mogen met meer dan één paard starten. In principe worden alle sport A en sport B proeven 
aangeboden. 
 

Selectieprocedure 

1. Voor uitzending voor Nederland komen in principe alleen die combinaties in aanmerking die een 
positie hebben op de FEIF WorldRanking (zie www.feif.org), ongeacht in welke proef deze 
behaald is. Ook de paarden waarmee zij uitgezonden worden moeten in die lijst staan. 
Van deze regel kan worden afgeweken indien er meer plaatsen zijn dan gegadigden (zie ook punt 
3. hieronder). 

2. Op verzoek van de leiding van het sportkader kunnen maximaal 10 plekken worden gevuld door 
kaderleden, welke zich niet via de procedure hebben kunnen selecteren. 

3. Indien er meer gegadigden zijn dan startplaatsen, bepaalt het bestuur van het NSIJP wie er gaan, 
volgens een vooraf bepaalde leidraad2.  

4. Indien er minder aanmeldingen zijn dan plaatsen kan het bestuur beslissen ruiters een kans te 
geven die nog niet in de FEIF WorldRanking zijn opgenomen. Ook dit wordt in de leidraad 
opgenomen. 

5. Bovendien: indien er meer gegadigden zijn dan startplaatsen, mag één ruiter maximaal twee 
paarden meenemen. 

6. Paarden moeten geregistreerd zijn in WorldFengur. 
7. Ruiters moeten lid zijn van het NSIJP en aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 

a. de Nederlandse nationaliteit hebben, of 
b. minimaal een jaar voorafgaande aan het evenement woonachtig zijn en ingeschreven in een 

Nederlandse gemeente, of 
c. op een andere wijze een voldoende binding hebben met Nederland, dit ter beoordeling van het 

bestuur van het NSIJP. 
8. Indien een ruiter bij een vorig FEIF-evenement (YouthCup, MEC of wereldkampioenschappen) 

voor een ander land is uitgekomen dan Nederland, dan dient hij/zij vóór 1 april bij de FEIF te 
melden dat hij/zij nu voor Nederland wil uitkomen (registratie ‘sport nationality’). Betreft het een 
eerste melding, dan is de consequentie van deze melding dat hij/zij in de komende twee jaar niet 
nog een keer van land mag veranderen. Wordt er voor de tweede of latere keer van land 
veranderd dan is deelname aan de MEC in 2018 uitgesloten. 

9. De kosten voor deelname, inclusief reiskosten, zijn geheel voor rekening van de deelnemers. 
Uiteraard staat het iedereen vrij om zelf sponsoren te zoeken. 

10. Combinaties worden centraal door het NSIJP aangemeld voor een nog te bepalen datum. 
 
 
Namens het bestuur van het NSIJP 
Marko Mazeland, bestuurslid 
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1 De locatie is gewijzigd van Langschwarza naar St. Radegund (Reithof Piber). 
2 De leidraad wordt voor 1 april 2018 gepubliceerd op de NSIJP-website 

http://www.feif.org/

