
 

 

CONCEPT 
 

WK selectie procedure 2019.  

 

“DE BERLIJNSE METHODE” 
 

• We willen/proberen te gaan met een vol team van 12 deelnemers waarvan minimaal 5 Young Riders .en 

minimaal 5 volwassenen. Maximaal 7 van beide.  

• Ruiters kunnen zich kwalificeren op basis van behaalde resultaten in het seizoen 2019. 

• Scores kunnen worden behaald op maximaal 4 WR wedstrijden.  

• Eén daarvan is verplicht het NK.  

• Eén is een andere WR wedstrijd in Nederland niet zijnde op de NK locatie. 

• Twee zijn zelf in te vullen en mogen ook WR wedstrijden zijn buiten Nederland. (dus max 2 in het buitenland) 

• Indien een geplande WR wedstrijd niet door gaat dan mag een andere worden gekozen. 

• Ruiters die in aanmerking willen komen voor de WK selectie moeten voor 15 april 2019 aangeven op welke 

WR wedstrijden zij zich willen kwalificeren. 

• De laatste selectie wedstrijd is het NK. Daarvoor moeten de ander wedstrijden worden gereden 

• De twee beste resultaten tellen. Hiervan wordt het gemiddelde berekend. Voor het NK wordt er een tussen stand 

op de NSIJP site gepubliceerd 

• Cijfers worden op 2 decimalen afgerond. (0,49 wordt 0,5) 

• Voor elke klasse is een “norm” uitslag berekent op basis van een gemiddelde van de finale plaatsen van het 

afgelopen WK 2017. Dit gemiddelde is dan 100%. Dit geldt voor de PP1 tolt-en gangenproeven. Bij de 

volwassenen is dit een gemiddelde van plaats 1t/m 10 (A en B – finale). Bij de Young Riders is dit een 

gemiddelde van plaats 1t/m 5 (Uitsluitend A-finale).De resultaten komen uit de selecties 

• Om je te kwalificeren op basis van het gangenklassement is het gemiddelde van de top 5 genomen van het 

afgelopen WK 2017. 

• Om je te kwalificeren voor de P2 is er voor de volwassenen een gemiddelde van de eerste 8 genomen. Voor de 

Young Riders een gemiddelde score van de eerste 5. (Dit aantal is 1/3 deel van de deelnemers in zowel de 

volwassenen als Young Riders tijdens het WK 2017)  

• Om je te kwalificeren voor de P1 is er voor de volwassenen een gemiddelde van de eerste 6 genomen. Voor de 

Young Riders een gemiddelde score van de eerste 3. (Dit aantal is 1/3 deel van de deelnemers in zowel de 

volwassenen als Young Riders tijdens het WK 2017)  

• Ranking wordt gemaakt op basis van het behaalde resultaat t.o.v. de norm uitgedrukt in een percentage. Als de 

‘norm uitslag’ bijvoorbeeld 6,8 is en de ruiter heeft – op basis van de twee beste resultaten – een 6,5. Dan 

behaalt deze ruiter 95,6 % van de normuitslag. 

• Bij ex aequo dan telt de hoogste score in de andere gangen / tölt / telgang proef. 

• De norm voor de ondergrens die worden gehanteerd is minimaal de A-sport norm. 

• IJslanderroute: er is plek voor maximaal 2 deelnemers uit IJsland. De selectieprocedure is voor hen hetzelfde als 

voor de ruiters in Nederland. Met één uitzondering: het NK en de wedstrijd in NL is niet verplicht. Wedstrijden 

moeten wel minimaal 1 week voor het NK zijn geweest. 

• (Mochten er voor 15 april geen vier WR wedstrijden op IJsland bekend zijn dan mogen evt op een later datum 

alsnog georganiseerde WR wedstrijden later toegevoegd worden.) 

 

WK normen 2019 Volwassenen YR 

T1 7,91 7,02 

T2 7,46 6,77 

V1 7,25 6,74 

F1 6,79 5,91 

PP1 7,69 6,12 

P2 score 7,37 7,16 

P1 score 8,55 7,94 

4 gangenklassement 7,78 7,78 

5 gangenklassement 7,22 7,22 

 


