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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 van 1 januari van 

jaar één tot en met 31 december van het jaar daarop. 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 aan het einde van een WK jaar opnieuw vastgesteld door 

het bestuur op voordracht van de sportcommissie. Voor of bij de nieuwe norm is voor 

elke klasse de nummer 15 in de WR lijst van de Nederlandse ruiters als drempel 

genomen. Deze score is een gemiddelde van de drie beste resultaten op WR wedstrijden. 

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 zijn 

score zelf op te geven door  de gegevens te mailen naar de sportcommissaris van 

het NSIJP(sport@NSIJP.NL) een link naar de uitslag van de betreffende proef 

moet worden bijgevoegd. In de mail moet vermeld staan; naam ruiter, naam 

paard en de behaalde resultaten (paard en ruiter moeten al wel in het 

evenementen systeem van het NSIJP staan). 

  

Kwalificatiedrempels voor 2020 en 2021 zijn:  

T1: 6,2  

V1: 6,2  

T2: 6,2  

F1: 6,0  

Kwalificatie voor T1 en T2 kan geschieden via zowel T3 als T4.  
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