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WK SELECTIEPROCEDURE VOOR NEDERLANDSE FOKKERIJPAARDEN - 2021
Rubrieken

De volgende zes fokkerij rubrieken worden uitgeschreven tijdens de wereld kampioenschappen (WK)
in Herning, Denemarken:
Rubriek
Leeftijdscategorie
vijfjarigen
vijfjarigen
zesjarigen
zesjarigen
zeven jaar en ouder
zeven jaar en ouder

Geboorte jaar

merries
hengsten
merries
hengsten
merries
hengsten

2016
2015
< 2014

Uitzending paarden per rubriek

Per rubriek wordt bij voorkeur één paard uitgezonden.
Onder de volgende omstandigheden kan in een rubriek een tweede paard worden uitgezonden;
Indien in een rubriek de minimumnorm niet wordt gehaald of geen paarden beschikbaar zijn, kan in
die rubriek géén paard worden uitgezonden. Die plaats wordt dan vergeven aan het tweede
geplaatste paard in de andere rubriek uit dezelfde leeftijdscategorie.
Dit betekent dat per rubriek wordt uitgezonden: één paard of, volgens bovenstaande regel maximaal
2 paarden.

Voorwaarden voor uitzending

Om voor uitzending namens Nederland in aanmerking te komen dient het paard:
1.
Nederlands te zijn gefokt (Het paard heeft in overeenstemming met de daarvoor gelden FEIFregels een Nederlands (NL) FEIF-nummer);
2.
Op tenminste één FEIF keuring onder het zadel in 2021, tenminste de volgende scores
(selectiepunten) te behalen:
Tabel 1.
Exterieur

(minimum
norm
vervallen)
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Verrichtingen

(minimum
norm
vervallen)

merries
hengsten
merries
hengsten
merries
hengsten

Rubriek
vijfjarigen
vijfjarigen
zesjarigen
zesjarigen
zeven jaar en ouder
zeven jaar en ouder

Totaal cijfer
> 7,95
> 8,05
> 8,15
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De genoemde scores dienen behaald te worden op een keuring volgens FEIF normen. Elke
internationale FEIF keuring onder het zadel komt in aanmerking om de benodigde selectiepunten te
halen. Het paard met het hoogste eindcijfer, mits behaald op een FEIF-keuring in 2021, uit iedere
rubriek komt voor uitzending in aanmerking. Bij gelijk totaal cijfer komt het paard met het hoogste
eindcijfer voor verrichtingen in aanmerking. Als het hoogstgeplaatste paard uit de rubriek uitvalt,
komt het tweede paard in aanmerking mits wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden voor
uitzending.

Voorwaarde voor de ruiter die het paard op de WK voorbrengt

Voor de ruiter die het paard gereden heeft tijdens de keuring waarbij het paard de selectienorm
heeft behaald zijn er geen aanvullende eisen. Indien een andere ruiter tijdens het WK rijdt moet deze
ruiter in de afgelopen 4 jaar op een FEIF keuring een score voor verrichtingen hebben behaald die
gelijk of hoger is dan de score voor verrichtingen waarmee het paard zich heeft geselecteerd.

Teamovereenkomst

Tijdens het WK zal er voor de gehele Nederlandse equipe en alle betrokkenen een
teamovereenkomst gelden. De gehele equipe en verdere betrokkenen zijn verantwoordelijk voor het
naleven van deze teamovereenkomst. De overeenkomst dient tussen moment van bekendmaking
van de equipe, en vóór aanvang van het WK in Herning schriftelijk akkoord te worden verklaard
middels ondertekening. Bij het niet naleven van de teamovereenkomst kunnen passende sancties
worden opgelegd.

Opgave voor deelname WK en bekendmaking WK fokkerijequipe
De intentie om deel te nemen aan het WK met een Nederlands gefokt paard dat de selectiepunten
heeft behaald dient één week voor aanvang van het NK aan de stamboeksecretaris
(stamboeksecretaris@nsijp.nl) kenbaar te worden gemaakt.
Tijdens het NK wordt de definitieve Fokkerijequipe bekend gemaakt. Eigenaren/fokkers wordt
vriendelijk doch dringend verzocht beeldmateriaal van het geselecteerde paard ter beschikking te
stellen aan het NSIJP voor presentatie en informatievoorziening van de leden en het publiek.

Aanvullend

In geval van onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.
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