Selectieprocedure
WK 2021 Herning
1.

We gaan met een vol team van 12 ruiters. Minimaal 5 volwassenen die zich kwalificeren via de volwassen
norm. Minimaal 5 youngriders die zich kwalificeren via de youngriders norm.
2. Ruiters kunnen zich kwalificeren op basis van behaalde resultaten in de selecties in het seizoen 2021.
3. Scores kunnen worden behaald op vijf WR wedstrijden.
a. Waarvan het NK in Oirschot en Exloo Internationaal vast staan. Minimaal één van deze wedstrijden
telt voor 50% mee.
b. De overige drie kunnen zelf ingevuld worden, en moeten van tevoren worden opgegeven als
selectiewedstrijd.
c. Twee scores tellen mee voor de ranking. Eén van die scores is de score van het NK Oirschot of van
Exloo Internationaal de 2e score is het beste resultaat van de overige wedstrijden.
4. Ruiters die in aanmerking willen komen voor het WK Team moeten voor 1 april 2021 aangeven met welke
paard(en) zij willen deelnemen.
5. De laatste selectiewedstrijd is het NK en deelname is verplicht. Minimaal 4 dagen daarvoor moeten de andere
wedstrijden zijn afgerond.
6. Het eindcijfer wordt op 1 decimaal afgerond.
7. Voor elke klasse is een normscore berekent (Zie tabel)
8. Ranking wordt bepaald door het percentage van de score ten opzichte van de normscore.
9. In het geval van ex aequo heeft die ruiter die de proef rijdt, die het minste vertegenwoordigd is in het team,
voorrang. Daarna heeft degene met de hoogste score in een andere gangen / tölt / telgang proef voorrang.
10. IJslanderroute: er is plek voor maximaal 1 Nederlander woonachtig op IJsland. De selectieprocedure is voor hen
hetzelfde als voor de ruiters in Nederland. Uitzonderingen zijn de verplichting van deelname aan het NK en het
mee laten tellen van een score die in Nederland is behaald (Zij mogen 5 WR wedstrijden op IJsland aanwijzen,
de 2beste scores tellen.
Proef

Volwassenen

Jeugd

T1
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7,67
7,28
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7,49
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6,01

