
Leidraad bij de selectieprocedure MEC 2022

Uitgangspunten bij deze leidraad:
 Een simpele procedure
 Zoveel mogelijk ruiters een kans geven mee te doen
 In principe worden alleen ruiters uitgezonden die hebben bewezen een goede prestatie neer 

te kunnen zetten, vandaar de keuze voor opname in de WorldRanking
 Een kwart van de beschikbare plaatsen wordt gereserveerd voor Young Riders (ruiters in 

de leeftijd van 16-21 jaar) die voldoen aan de eisen
 Als er minder Young Riders inschrijven dan er plaats is gereserveerd, dan worden die 

plaatsen opgevuld door volwassen ruiters voor zover die in aanmerking komen

Deze leidraad regelt:
 Hoe de ruiters geselecteerd worden
 Wat te doen als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen
 Wat te doen als er onvoldoende kandidaten zijn die in de World Ranking staan

De selectieprocedure wordt uitgevoerd door een groep van drie mensen. Twee leden worden 
benoemd door de sportcommissie, één lid door het bestuur. Zij gebruiken deze leidraad om vast te 
stellen wie er voor uitzending in aanmerking komen.

De leidraad kent de volgende stappen:
1. Aanwijzen welke combinaties in aanmerking komen voor uitzending. (zie de regels voor 

wie voor uitzending in aanmerking komen hieronder)
2. Wanneer er een sportkader actief is in het NSIJP en het in hun plannen past dan worden de

eerste 10 plekken vergeven aan ruiters vanuit het kader die zich niet via de procedure 
hebben geselecteerd.

3. Blijkt dat er op 4 juli 2022 nog plaatsen beschikbaar zijn, dan komt de 1e reservegroep
combinaties in aanmerking,

4. Indien daarmee de beschikbare plaatsen niet opgevuld kunnen worden dan komt ook de 2e

reservegroep voor inschrijving in aanmerking voor deelname.
5. Blijkt dat er op 10 juli 2022 * 1nog steeds plaatsen beschikbaar zijn, dan komen 

de overgebleven combinaties uit de 2e reservegroep in aanmerking voor 
deelname.

6. Als daarmee de beschikbare plaatsen niet opgevuld kunnen worden dan komt ook de 
3e reservegroep voor inschrijving in aanmerking

Inschrijving – kenbaar maken dat je mee wilt doen aan de MEM
 Verloopt via het evenementen systeem en geldt als een eerste aanmelding (kenbaar 
maken dat de ruiter voor Nederland wil deelnemen)
 Definitieve inschrijving vind plaats door de team coördinator voor de sluitingsdatum 
van inschrijving voor het evenement.(19-7-2022)
 Bij inschrijving worden enkel de kosten voor gebruik van het evenementensysteem in 
rekening gebracht. Verdere betalingen geschieden door de ruiters zelf.
 Een ruiter mag zich met maximaal 2 paarden inschrijven.

Definitieve inschrijving door de ruiters
 Tussen 19 en 25 juli schrijven de ruiters die worden uitgezonden zich zelf in via een link die zij 

na 19 juli van de organisatie krijgen.

1 * Als later in het seizoen nodig blijkt deze data aan te passen aan de inschrijfdatum voor de 
MEM , dan wordt deze data gewijzigd en wordt dit gepubliceerd



Uitzendregels

Ter informatie: om in de World Ranking opgenomen te worden dient een ruiter 3x een score boven 
de 5,5 te halen in eenzelfde proef. De prestaties zijn 2 jaar geldig, daarna vervallen ze.

Basisgroep
• Van de ruiters die in de World Ranking staan wordt de relatieve positie bepaald volgens de 

rekenregel die onderaan dit document wordt uitgelegd. Dit levert een rangorde op. 
• Indien er meer dan 40 ruiters in deze rangorde staan komen de nummers 1 tot en met 40 voor 

uitzending in aanmerking

Reservegroep 1
• De ruiters die in de basisgroep op plaatsen hoger dan 40 staan

Reservegroep 2
• Ruiters die in de afgelopen 2 jaar minimaal tweemaal een 5,5 gehaald hebben op een in NL 

erkende wedstrijd of een WorldRanking wedstrijd in Nederland of buitenland in een A of B 
proef (vanzelfsprekend tweemaal in dezelfde proef). De relatieve rangorde binnen deze groep 
wordt bepaald volgens dezelfde rekenregels als bij de WR ruiters.

Reservegroep 3
• Ruiters die in de afgelopen 2 jaar minimaal eenmaal een 5,5 gehaald hebben op een in NL erkende

wedstrijd of WR wedstrijd in een A of B proef. De relatieve rangorde binnen deze groep wordt 
bepaald volgens dezelfde rekenregels als bij de WR ruiters.

De selectiegroep kan er voor kiezen om eventueel nog een 4e reservegroep aan te wijzen, waarbij 
ruiters minimaal eenmaal een 5,0 behaald moeten hebben op een WR-wedstrijd of een in NL of 
buitenland erkende wedstrijd, waarbij de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de 
resultaten bij de ruiter ligt.

Zijn er dan nog plaatsen over dan is het aan het bestuur de beslissing te nemen de deelname voor 
anderen open te stellen en daar naar eigen inzicht nadere eisen aan te stellen

Sportcommissie NSIJP, feburari  2022



Rekenregels

Bij de bepaling van de positie van de ruiter wordt uitgegaan van de WorldRanking – niet van de FEIF 
ranking (in deze laatste lijst staan de uitslagen van de WR wedstrijden en dus ook ruiters die NIET 3x 
een 5,5 gehaald hebben in eenzelfde proef). Peildatum is 1 week voorafgaande aan de sluitingsdatum 
van inschrijving voor de MEM.

De positie die een ruiter heeft in de WR van een bepaalde proef wordt gedeeld door het totale
aantal ruiters dat in de WR van die proef staat. Dit levert een getal tussen 0 en 1 op. De
rangschikking loopt van laag naar hoog, dus degene met de laagste score komt het hoogste op de
lijst te staan.

Voorbeeld:
T1: Er staan in totaal 476 ruiters in de T1 ranking. Daarvan zijn drie Nederlander of voor langere tijd in 
Nederland woonachtig, en wel op de plaatsen 81, 145 en 366.
Dit levert op:
A - 81/476 = 0,170
B  -145/476=0,305
C -366/476= 0,769

In de T2: staan 210 ruiters in de ranking, Nederlandse ruiters op plaats 42, 54, 71. 
Dit levert op:
F -42/210 =0,200 
G - 54/210 = 0,257
H - 71/210 = 0,338

De volgorde wordt dan: 

A
F 
G 
B 
H 
C


	Leidraad bij de selectieprocedure MEC 2022
	Uitgangspunten bij deze leidraad:
	Deze leidraad regelt:
	De leidraad kent de volgende stappen:
	Inschrijving – kenbaar maken dat je mee wilt doen aan de MEM

	Uitzendregels
	Ter informatie: om in de World Ranking opgenomen te worden dient een ruiter 3x een score boven de 5,5 te halen in eenzelfde proef. De prestaties zijn 2 jaar geldig, daarna vervallen ze.
	Reservegroep 1
	De ruiters die in de basisgroep op plaatsen hoger dan 40 staan
	Reservegroep 2
	Reservegroep 3

	Rekenregels
	Voorbeeld:


