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Uitvoeringsregeling Kwalificatie Sport A en Kwalificatie buitenland
Per 01-04-2022  

In deze regeling worden de praktische punten uitgewerkt ten aan zien van het onderwerp kwalificatie voor 
de Sport A-klasse. 
Deze uitvoeringsregeling is gebaseerd op artikel 17 uit het Nederlands Wedstrijdregelement .

Kwalificatie 
17. Om voor deelname in de ovaalbaanproeven van de Sportklasse A in aanmerking te komen dienen ruiters zich te 
kwalificeren.

a) De punten kunnen worden behaald per combinatie per proef, in de selecties van de Sport B of A. 
b) De kwalificatiedrempel per prestatieklasse wordt 1x per 2 jaar vastgesteld door het bestuur op voordracht 
van de sportcommissie. Vaststelling geschiedt aan het begin van een niet-WK jaar. 
c) Een combinatie kan de kwalificatiedrempel behalen op:

1. Alle voor kwalificatie goedgekeurde wedstrijden/wedstrijdonderdelen in Nederland, te weten de 
wedstrijden genoemd in artikel 11, onder c t/m f.
2. Alle WorldRanking wedstrijden in het buitenland. De ruiter dient in dit geval zelf aan te tonen dat 
hij/zij de kwalificatiedrempel heeft behaald (nader uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling kwalificatie).

d) In het uitvoeringsreglement staan de voorwaarden.

De kwalificatiedrempels voor 2022 zijn vastgesteld op:

T1: 6,2
T2: 6,2
V1: 6,2
F1: 5,8

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

Kwalificeren in het buitenland: 
Kwalificatie in het buitenland is alleen mogelijk op World Ranking wedstrijden.  Resultaten uit 
andere landen worden niet automatisch verwerkt .
Kwalificaties in het buitenland moeten door de ruiter zelf worden aangemeld bij de 
sportcommissaris dmv een link naar de uitslagen van de betreffende proef in IcetestNG of naar de 
uitslagen op de World Ranking Events pagina van de FEIFwebsite.



Toelichting hoe de Uitvoeringsregeling Kwalificatie A sport tot stand is gekomen:

1. De uitvoeringsregeling wordt vastgesteld door het bestuur op voordracht van de 
sportcommissie

2. De drempel om in de sport A klasse te mogen starten wordt na afloop van elk WK jaar 
vastgesteld voor de komende twee seizoenen.

3. Een combinatie kan de score behalen in de A of B proeven van alle kwalificatiewedstrijden 
in Nederland en alle World Ranking wedstrijden in het buitenland

4. Kwalificaties in het buitenland moeten door de ruiter zelf worden aangemeld bij de 
sportcommissaris dmv een link naar de uitslagen van de betreffende proef in IcetestNG of de
uitslagen op de FEIFwebsite

5. De behaalde score is geldig in het kalenderjaar dat deze behaald wordt en in het kalenderjaar
erna.

6. De score moet jaarlijks herhaald worden
7. Een combinatie moet minimaal eenmaal de drempelscore behalen om in de A te mogen 

starten
8. Als een combinatie tweemaal de A score behaalt in een kalenderjaar mag deze niet meer 

starten in de B proeven
9. De drempel wordt berekend op basis van de volgende principes:

1. er wordt per proef een lijst opgemaakt van de door Nederlandse ruiters behaalde scores 
in A en B proeven op Nederlandse kwalificatiewedstrijden en alle WR wedstrijden (In 
Nederland en in het buitenland)

2. de drempel wordt vastgesteld rondom de 15e score op de lijst.
3. De drempel wordt vastgesteld op 1 cijfer achter de komma
4. de drempel zakt niet onder de 6 voor de T1,T2,V1 en niet onder de 5,8 voor de F1
5. daar waar deze principes elkaar in de weg zitten neemt de sportcommissie een besluit 

waarvan zij de gebruikte overwegingen kan uitleggen
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