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Met ingang van het seizoen 2015 wordt gewerkt met Prestatieklasses.
Prestatieklasses gelden per proef per combinatie.
Binnen elke proef kan een combinatie zich verbeteren en zich meten met combinaties die eenzelfde
Prestatieniveau hebben bereikt.
Sinds 2015 geldt de volgende indeling:
Sportklasse A

T1, T2 en V1

F1

PK 1

6.0

5.8

Sportklasse B,C,D ea

T3,T4,T5,T6,T7
V2,V3,V5

F2, F4

PK 2

5.6

5.5

PK 3

5.3

5.1

PK 4

4.9

4.7

PK 5

Geen geregistreerde score of
score <4.9

Geen geregistreerde score of
score <4.7

Een combinatie start altijd in Prestatieklasse 5. Na het meedoen aan een wedstrijd en het behalen
van een score wordt de Prestatieklasse zo nodig aangepast.
Een combinatie kan zich vrij voor alle proeven uit de sportklassen B en lager inschrijven, mist deze
open is voor Prestatieklasse waarvoor de combinatie startgerechtigd is.
De behaalde punten 2 jaar blijven staan, van NK tot NK.
De Kwalificatieregeling voor de sportklasse A, hier de PK 1, blijft verlopen via de trioproeven in de
sportklasse B, zie ook de uitvoeringsregeling kwalificatie en kwalificatie buitenland.
Wedstrijdorganisatoren zijn vrij om te kiezen in welke Prestatieklasses of combinaties van
Prestatieklasses zij proeven uitschrijven. Ook zijn zij vrij om te kiezen welke finales zij uitschrijven.
Het is mogelijk om bijvoorbeeld een V3 PK2 t/m 5 uit te schrijven, in de selectie alle ruiters door
elkaar te laten starten, en de finale te splitsen in meerdere finales met verschillende Prestatieklasses
(zie de toelichting).
De inventiviteit en creativiteit van wedstrijdorganisatoren en ruiters gaat bepalen of we het systeem
van Prestatieklasses goed kunnen laten functioneren .
Daarom vooralsnog zo min mogelijk regels, en zoveel mogelijk ruimte.
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Toelichting

Hoewel de nummering van de proeven in het proevenbestand suggereert dat er sprake is van een
toenemende moeilijkheidsgraad, is dit niet het geval.
Met het invoeren van Prestatieklasses is het voor de deelnemer mogelijk om te kiezen voor de proef
die bij het ontwikkelingsniveau of capaciteiten van de combinatie past. Er kan over een langere
periode in dezelfde proef gereden blijven worden, met de mogelijkheid een duidelijke ontwikkeling
te kunnen doormaken (streven naar een volgende Prestatieklasse) en zich te kunnen meten met
ruiters van eenzelfde niveau (de andere ruiters in dezelfde Prestatieklasse).
Het is mogelijk om een proef in meerdere versies uit te schrijven (bv. V3 PK 2 en 3 en V3 PK 4 en 5)
Het is organisatoren vrij om elke combinatie van Prestatieklasses uit te schrijven.
Ook is het de organisatie vrij om de finales gezamenlijk te rijden of na een selectie waarin erg veel
ruiters meededen, meerdere finales te laten verrijden.
De sportcommissie heeft het verzoek gedaan aan de organisatoren bij het uitschrijven van de lagere
proeven (V5, T7 en T8) in ieder geval ook uit te schrijven voor enkel Prestatieklasse 5 (voorbeeld een
V5 PK 5 én een V5 PK 2 t/m 5) waarbij er bij de proef welke enkel open is voor Prestatieklasse 5 in de
uitschrijving een uitsluitende opmerking te maken zoals “in deze proef worden sport A ruiters,
trainers, instructeurs en mensen die professioneel werkzaam zijn binnen de paarden sport niet
toegelaten”

We wensen iedereen een creatief en competitief seizoen toe.
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