Selectiereglement Lichte tour tijdens Jumping Amsterdam - 2023
Algemeen
- Op donderdagavond 26 januari 2023 wordt tijdens Jumping Amsterdam in de RAI Amsterdam de Prix
St. Georges verreden. Deze proef is een kwalificatie voor de kür Intermediaire I welke wordt verreden
op zaterdagochtend 28 januari 2023 te Amsterdam.
- Deze wedstrijden vinden plaats volgens de reglementen van de KNHS. Voor het overige wordt hier
kortheidshalve verwezen naar de van toepassing zijnde bepalingen uit het officiële vraagprogramma
voor deze breedtesportrubrieken.
Kwalificatie
Deelnemers kunnen zich als volgt voor deze rubrieken kwalificeren:
- Deelname aan Jumping Amsterdam in de klasse Lichte Tour is uitsluitend mogelijk door kwalificatie in
één van de 6 voorselecties dan wel door persoonlijke uitnodiging.
- Er zijn 6 wedstrijden aangewezen als selectiewedstrijd, t.w.:
22 oktober – De Voornruiters (Utrecht)
5 november – Hippisch Centrum Exloo (Exloo)
20 november – Van der Vorm Officemanagement & Organisatie (Delft)
4 december – Zilfia’s Hoeve (Houten)
11 december – Rijvereniging Liempde (Liempde)
29 december – Ruitersportcentrum de Kroo (Nieuw en Sint Joosland)
- Per wedstrijd ontvangt de hoogstgeplaatste ruiter een uitnodiging voor Jumping Amsterdam.
- Een ruiter kan zich slechts éénmaal selecteren en slechts met één paard deelnemen. Wint een ruiter
nogmaals dan komt de volgende combinatie van de uitslag in aanmerking voor deelname aan de finale
tijdens Jumping Amsterdam 2023.
- Indien een ruiter zich heeft gekwalificeerd met een paard dat hij om welke reden dan ook niet kan
starten tijdens Jumping Amsterdam, mag hij inschrijven met een ander paard. Voorwaarde is dat de
(nieuwe) combinatie startgerechtigd is in de betreffende klasse.
- Indien een ruiter na promotie naar een volgende klasse tussen het moment van selectie en Jumping
Amsterdam 2023, volgens het wedstrijdreglement van de KNHS niet meer startgerechtigd is in de
betreffende klasse vervalt het recht op deelname met het betreffende paard. De ruiter mag dit paard in
dat geval echter vervangen door een ander – wel in deze klasse startgerechtigd – paard.
- Indien een daartoe gekwalificeerde ruiter zich niet inschrijft voor Jumping Amsterdam 2023 wordt
deze deelnemer niet vervangen door de opvolgende nog niet gekwalificeerde ruiter tijdens de
betreffende selectiewedstrijd.
- Een deelnemer kan met hetzelfde paard slechts één startplaats verwerven voor donderdag 26 januari
2023, indien deze zich op meerdere selectiewedstrijden heeft geplaatst.
- Jumping Amsterdam BV heeft, zonder opgave van redenen en zonder dat deelnemers aanspraak
hebben op enigerlei vergoeding van schade, de bevoegdheid inschrijvingen om haar moverende
redenen niet in behandeling te nemen.

Inschrijving voor de selectiewedstrijden
Voor de selectiewedstrijden kunnen ruiters zich inschrijven via mijn KNHS voor de desbetreffende
wedstrijd. De contactgegevens zijn gepubliceerd op www.jumpingamsterdam.nl.
Inschrijving voor Jumping Amsterdam
Inschrijven kan uitsluitend door middel van het tijdig opsturen van het daartoe bestemde formulier dat,
na goedkeuring van de betreffende kwalificatie, door het secretariaat van Jumping Amsterdam
rechtstreeks aan de betreffende ruiters wordt toegezonden.
Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de betreffende combinatie.

