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1.

Opgeven deelname selectieprocedure wereldkampioenschappen

Een ruiter die namens Nederland en het NSIJP in aanmerking wil komen voor deelname aan de WK
in Herning, dient zich voor 1 april 2021 aan te melden via een nieuwe registratie tool “WKHERNING”.
Deze tool zal vanaf maart op de NSIJP-site worden geplaatst onder de banner “Op naar Herning”. De
aanmelding is pas definitief wanneer je een bevestigingsmail hebt ontvangen. Hiermee meld je je
aan voor deelname aan de NSIJP-selectieprocedure voor de wereldkampioenschappen. Daarnaast
moet je jezelf op de reguliere manier inschrijven voor deelname aan de World Ranking (WR)
wedstrijden die je mee wilt laten tellen voor de selectie. Deze wedstrijden moet je later in dezelfde
tool verwerken.
Een ruiter die zich opgeeft voor deelname aan de NSIJP-selectieprocedure, gaat ermee akkoord dat
het NSIJP zijn deelname aan de WK selectie en de behaalde resultaten publiceert.

2.

Deelname WR-wedstrijden

Ruiters die in aanmerking willen komen voor deelname aan de WK, kunnen zich selecteren door
deelname aan maximaal vijf World Ranking (WR) selectiewedstrijden. Zij dienen de dag voordat de
wedstrijd begint om uiterlijk 23:59 uur door te geven dat ze de betreffende wedstrijd mee willen
laten tellen voor de selectie. Dit moet gedaan worden via de registratie tool (Zie paragraaf 9:
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Werking registratie tool). Mocht je je al hebben ingeschreven en toch op de dag voordat de
wedstrijd begint voor 23:59 uur besluiten om niet mee te rijden dan kunt je jezelf nog terugtrekken
in de registratie tool, en wordt de wedstrijd niet gezien als één van de vijf.
•
Zoals beschreven in de procedure, zijn er 5 selectiemogelijkheden, daarvan zijn IJRN Exloo
Internationaal en NK Oirschot aangewezen als selectiewedstrijd.
•
Daarnaast mag je maximaal 3 wedstrijden zelf kiezen. Dat kan in zowel Nederland als in het
buitenland.
•
Je bent vrij te kiezen hoeveel wedstrijden je rijdt en hoeveel je mee laat tellen als
selectiemogelijkheid.
•
Je bent verplicht deel te nemen aan de NK, maar je hoeft deze niet mee te laten tellen.
•
Vergeet echter niet dat 50% van je cijfer bepaald wordt door de beste score die je haalt op
hetzij IJRN Internationaal te Exloo hetzij de NK in Oirschot. Dus als je ervoor kiest om niet te rijden in
Exloo of ervoor kiest 1 van de 2 niet mee te laten tellen, dan bepaalt die ene prestatie op de andere
wedstrijd voor 50% je eindscore!
Inschrijven voor zowel Nederlandse als buitenlandse wedstrijden verloopt via de normale weg (lees,
voor Nederland en België via het evenementensysteem, voor Duitsland via de IPZV site).

3.

Wedstrijdresultaten

Resultaten van wedstrijden die zijn verreden voor de WK selectie dienen uiterlijk vijf dagen na de
wedstrijd te zijn doorgegeven via de registratie tool (Zie paragraaf 9: Werking registratie tool).
Resultaten die niet (tijdig) worden ingevuld tellen niet mee. Je bent zelf verantwoordelijk voor het
invoeren van de resultaten.
De lijst met deelnemers aan de selectie en hun uitslagen van de WR-wedstrijden worden
gepubliceerd in het systeem en zijn zichtbaar voor iedereen.
Foutief ingevoerde resultaten zullen niet meegeteld worden. Voor het NK worden de resultaten
gecheckt. Mocht er toch een fout ingeslopen zijn en je constateert deze dan kan je dit doorgeven
door een mail te sturen naar wk@nsijp.nl. Dit kan tot 4 dagen voor het NK.

4.

Nederlands Kampioenschap

Voor alle ruiter/paard combinaties geldt dat deelname aan het NK verplicht is, m.u.v. de ruiters die
de IJsland route volgen. Deelname betekent dat een combinatie op het NK ten minste in één proef
start, bij voorkeur in de proef/proeven waarvoor hij/ zij zich ook wil selecteren voor de WK. Door het
publiek en in het bijzonder door de NSIJP leden die het WK team sponsoren, wordt het gewaardeerd
dat de combinaties tijdens het NK hun prestaties tonen in de proef of combinatie van proeven,
waarin men tracht te worden geselecteerd.
Op het NK wordt het team van geselecteerde combinaties bekend gemaakt, en zullen deze ruiters
zich met hun paard in wedstrijdoutfit presenteren aan het publiek.

5.

Sponsoring en eigen bijdrage

Iedereen die zich opgeeft voor de selectie vragen wij bij te dragen aan de sponsoring. Het
sponsorprogramma beoogd de financiële middelen te verkrijgen voor o.a. de benodigde
representatieve team kleding. De medewerking aan het sponsorprogramma is voor iedereen
vrijwillig. De keuze om wel of niet mee te werken kan éénmalig worden gemaakt tijdens de
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registratie. Als een ruiter besluit om niet mee te werken aan het sponsorprogramma, en hij of zij
wordt geselecteerd voor het Nederlandse WK team, dan draagt hij/zij zelf de kosten voor de
verplichte team kleding.

6.

Medische check paard.

Wij willen met een fit-to-compete team uit Nederland vertrekken richting de WK in Herning. Als het
NSIJP bestuur het nodig acht om een medische check uit te voeren dan dient men hieraan mee te
werken. Deze check wordt uitgevoerd door een dierenarts die door het NSIJP bestuur wordt
aangewezen en betaald. Ook bepaalt het NSIJP de plaats en het tijdstip waarop de medische check
gaat plaats vinden. Bij weigering of het niet verschijnen van het paard op de afgesproken plaats en
tijdstip volgt voor paard en ruiter uitsluiting van verdere deelname aan de selectieprocedure. In
onvoorziene gevallen geldt paragraaf 10.

7.

Het Nederlandse WK team

Tussen de bekendmaking van de WK-equipe tijdens de NK en de werkelijke WK in Herning zitten drie
weken. In die tijd moet er veel gebeuren. De Chef de Mission is de leidinggevende en de protocollen
en procedures die hij/zij opstelt moeten opgevolgd worden. Wanneer een ruiter zich niet houdt aan
gemaakte afspraken of protocollen en procedures mag de Chef de Mission, in overleg met en met
instemming van het NSIJP-bestuur besluiten dat betrokkene niet langer onderdeel is van de WKequipe en dus niet meer aan het WK kan deelnemen.
Het streven is om twee reserveruiters mee te nemen, één jeugdruiter en één volwassen ruiter. De
beslissing of er reserveruiters meegaan en wie dit dan zijn, ligt bij het NSIJP bestuur, die hierover
overeenstemming heeft bereikt met de Chef de Mission. (zie ook punt 8)
Om een aantal afspraken al vooraf bij alle leden van het WK-team helder te maken zal een team
overeenkomst worden opgesteld. Deze dient door alle betrokkenen te worden ondertekend. De
ondertekening vormt een voorwaarde voor deelname aan het WK team.
Tijdens het WK geldt dat iedereen zich houdt aan de regels van de FEIF. Deze overstijgen de team
regels en afspraken voor zover deze strijdig en/of onvolledig zijn.
Voor het WK 2021 is bepaald dat een ruiter zijn of haar paard alleen mag starten in proeven waarin
hij of zij in 2021 het paard minimaal eenmaal heeft gestart. Op de snelheidsonderdelen van de
telgang (P1en P2) kan door de Chef de Mission een uitzondering gemaakt worden

8.

Meervoudige selectie

Een ruiter kan volgens de regels van de FEIF slechts met één paard deelnemen aan de Sport
onderdelen. Wanneer een ruiter zich met meer dan één paard selecteert, bepaalt de ruiter zelf met
welk paard wordt deelgenomen. Deze keuze wordt vóór bekendmaking op het NK van de equipe,
aan de sportcommissaris meegedeeld. In overleg tussen de Chef de Mission en de ruiter kan
eventueel besloten worden dat de ruiter 2 paarden meeneemt, de ruiter draagt dan echter de
volledige kosten voor het tweede paard.
De plaats in de equipe die hierdoor al dan niet ter beschikking komt, kan alleen worden opgevuld
door een combinatie die voldoet aan alle voorwaarden van de beschreven selectieprocedure.
Een sportruiter kan ook paarden voorrijden in de fokkerij.
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9.

Werking registratie tool

Registreren Ruiter en Sponsoring
Via de banner/button op de NSIJP-site wordt u doorverwezen naar de registratie tool. Hier kunt u
zich voor 1 april 2021 inschrijven.
Tijdens het begin van de registratie wordt de ruiter ook gevraagd om zijn/haar medewerking aan het
nieuwe sponsorprogramma dat is opgezet.
Er zijn twee mogelijkheden om mee te werken aan het sponsorprogramma:
Mogelijkheid 1: Persoonlijke bijdrage ad € 150,-.
Daarvoor krijgt de deelnemer een herkenbaar WK-Herning deelnemersjack en 10 loten ad € 10,voor de sponsorloterij, welke kunnen worden doorverkocht.
Mogelijkheid 2: Bedrijf sponsorbijdrage ad € 250,-.
In dit geval krijgt het aangegeven (mogelijk eigen) bedrijf een sponsorfactuur en de deelnemer het
WK-Herning deelnemersjack.
Deze bedragen zijn per deelnemer, ongeacht het aantal paarden waarmee wordt deelgenomen aan
de WK selectie.
Er is ook de mogelijkheid om niet mee te werken aan het sponsorprogramma. Dan is er geen
financiële bijdrage aan het sponsorprogramma en krijgt men geen WK-Herning deelnemersjack.
Nadat de keuze voor het wel of niet meewerken aan het sponsorprogramma is gemaakt, kan in het
geval ervoor wel meewerken is gekozen, direct online worden betaald, ook voor de bedrijf
sponsorbijdrage. Bij de keuze om niet mee te werken wordt de betalingsactie overgeslagen.
Hierna kan de deelnemer zijn of haar paard(en) registreren en is de registratie voltooid.
Let op: Al deze stappen dienen uiterlijk 1 april te zijn afgerond.
Ten aanzien van de privacy is het verplicht om te melden dat het NSIJP de namen en resultaten van
de deelnemende ruiters zal publiceren op de website. Een ruiter die zich registreert voor deelname
aan de WK selectieprocedure, gaat ermee akkoord dat het NSIJP deze gegevens publiceert.
N.B. Tijdens de registratie wordt ook geboortedatum en e-mailadres gevraagd. Deze gegevens zullen
niet worden gepubliceerd.
Met de registratie maak je een eigen account aan, dat is beveiligd met een wachtwoord. Dit account
gebruik je gedurende de selectieperiode om wedstrijden aan te melden, af te melden en resultaten
in te voeren.
Alleen ruiters die voor 1-1-2005 zijn geboren kunnen zich inschrijven. Na de sluitingsdatum van 1
april is het niet meer mogelijk om gegevens te wijzigen. Bij het inschrijven worden er
persoonsgegevens gevraagd voor de registratie van de deelnemers. Minderjarige ruiters moeten
schriftelijk toestemming van hun ouder(s) of voogd hebben. Dit kan na de inschrijving via de tool
maar voor 1 april via een mail naar wk@nsijp.nl
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Registratie paard(en)
Nadat je bent ingelogd kan je paarden toevoegen, ook dit kan alleen vóór 1 april.
Een ruiter kan meerdere paarden toevoegen. Alleen het toevoegen van het paard is voldoende, er
hoeven geen proeven aan verbonden te worden. Bij de registratie van het paard is een FEIF-ID
verplicht. Paarden moeten ingeschreven staan bij het NSIJP en in de nationale database van de
overheid wanneer de standplaats van het paard Nederland is. Mocht je niet zeker zijn of registratie
bij het NSIJP in orde is neem dan contact op via de mail met wk@nsijp.nl.

Registreren wedstrijden
Zoals aangegeven in de selectieprocedure kan de ruiter zelf vooraf bepalen welke World Ranking
wedstrijden hij/zij tussen 1 april en 5 juli 2021 wil laten meetellen voor de WK selectie scores. Het
NK in Oirschot en IJRN Internationaal te Exloo tellen sowieso mee (behalve voor de ruiters die de
IJsland route volgen), derhalve kunnen er nog drie andere WR-wedstrijden zelf worden gekozen.
Ruiters die de IJsland route volgen, kiezen maximaal vijf wedstrijden, uiteraard op IJsland.
Ruiters dienen hun keuze voor een wedstrijd te registreren door het paard aan te melden voor de
betreffende wedstrijd in “WK Herning”. Er hoeft niet te worden gemeld in welke proeven het paard
wordt gestart.
Let op: deze aanmelding staat volledig los van de inschrijving voor de betreffende wedstrijd. De
ruiter dient zelf in te schrijven voor de wedstrijd op de gebruikelijke manier.
De ruiter is vrij om te bepalen wanneer een paard wordt aangemeld voor een toekomstige
wedstrijd. Ook hoeven niet alle selectie wedstrijden gelijktijdig te worden aangemeld. De
aanmelding geschiedt per paard per wedstrijd. Ruiters met twee of meer geregistreerde paarden
kunnen voor de verschillende paarden andere wedstrijden kiezen. Er geldt dat voor ieder paard
maximaal vijf wedstrijden meetellen voor de selectie, ongeacht het aantal proeven of in welke
proeven het paard wordt gestart.
Zoals aangegeven dient de wedstrijd vooraf te worden aangemeld. Dit betekent dat het paard kan
worden aangemeld tot 23:59 uur (Nederlandse tijd, 21:59 uur IJslandse tijd tijdens de zomer) op de
dag voor de eerste wedstrijddag. Let op: dit is ongeacht de dag dat de proef op de wedstrijd wordt
verreden.
Indien de ruiter een aangemeld paard onverhoopt niet kan of wil starten op de betreffende
wedstrijd, dan kan het paard worden afgemeld voor deze wedstrijd in “WK Herning”. Ook hier geldt
dat dit kan tot 23:59 uur (Nederlandse tijd) op de dag voor de eerste wedstrijddag. Bij het afmelden
hoeft geen reden te worden opgegeven. Een ruiter mag zijn of haar paard ook afmelden als hij of zij
besluit de wedstrijd wel te starten, maar de nog te behalen resultaten niet wil laten meetellen voor
de selectie. Afmelden op de dag dat de wedstrijd start is niet toegestaan en in “WK Herning” dan
ook niet meer mogelijk.
Om discussies te voorkomen geldt dat alle redenen waarom een ruiter met een paard geen of
slechte resultaten heeft behaald op een wedstrijd, nimmer tot gevolg hebben, dat die wedstrijd niet
wordt meegeteld als één van de maximaal vijf selectie wedstrijden.
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Registreren resultaten
Om de resultaten van een aangemelde wedstrijd mee te laten tellen, dient de ruiter de resultaten
zelf te registreren in WK Herning. Dit is mogelijk tot vijf dagen na afloop van de wedstrijd. Resultaten
die niet tijdig worden ingevuld tellen niet mee voor de WK selectie. De ruiter kan de resultaten tot
vijf dagen na afloop van de wedstrijd corrigeren of aanvullen.
Onjuiste resultaten (fouten in de registratie) kunnen daarna alleen nog worden gemeld per e-mail
aan wk@nsijp.nl
Vooraf aan het NK zullen de resultaten worden gecontroleerd. Onjuiste resultaten zullen verwijderd
worden en tellen niet mee in de score-berekening. De op het NK behaalde resultaten worden door
de sportcommissie geregistreerd in WK Herning.

Problemen of vragen
Loopt je ergens tegen aan of heb je vragen dan kan je een mail sturen naar wk@nsijp.nl.

10. Onvoorziene omstandigheden en geschillen
Bij onvoorziene omstandigheden en of geschillen beslist het NSIJP bestuur
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