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2021-2022 KNHS-VNS Springen
Ruiter:
Paard:
Vereniging:

Datum:
Jury:

Beoordelingscriteria

Uitleg

1. De wijze van rijden (x5)

Bij de wijze van rijden zijn de volgende onderwerpen van belang:
• Grondtempo
o
Het ritme van de galop met gecontroleerde drang naar
voren.
o
Het paard gaat vloeiend en in balans
• Correct aanrijden
o
Gereden lijn naar en van de sprong, o.a. het recht
aanrijden van de hindernis. Daarbij tevens de gereden lijn
van de wendingen.
o
Het paard in de afzet, op de sprong en in de landing op het
midden van de hindernis
o
In de juiste galop door de wending
• Algehele uitstraling
o
De ontspannen, attente en ongedwongen houding en
bewegingen van het paard (Happy Athlete)
(Cijfer x 5) …... x 5 =

2. Houding en zit

Gevraagd wordt een onafhankelijke zit met een stil onderbeen
waarbij de hak het laagste punt is. De ruiter moet soepel en in balans
zitten, mee zijn in de beweging en het paard in staat stellen om op
een juiste wijze te springen. Hulpen moeten subtiel maar wel effectief
zijn.

(x4)

(Cijfer x 4) …... X 4 =
3. Algemene indruk (x1)

De totale verzorging van deelnemer, paard/pony en harnachement.
(Cijfer x 1)

TOTAALCIJFER RIJSTIJLBEOORDELING (1 + 2
+ 3) =
Hind.
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Springfouten

Fout
Tijd

Tijdfouten

TOTAAL

Eerste weigering (indien als gevolg van de ongehoorzaamheid de hindernis hersteld moet worden vindt er een tijdcorrectie van
6 seconden plaats) - 4 strafpunten | Tweede weigering – 8 strafpunten | Omverwerpen van een hindernis bij het springen - 4
strafpunten | Eén of meer voeten in het water van de sloot of op de lat aan de landingszijde - 4 strafpunten| Val van paard of deelnemer
of van beide – Uitsluiting | Derde weigering en alle overtredingen zoals genoemd in art. 240 van het KNHS Springreglement – Uitsluiting
| Strafpunten door ongehoorzaamheden worden in een parcours dat op tijd gereden wordt, bij de tijd opgeteld als zijnde strafseconden |
Overschrijding van de toegestane tijd - 1 strafpunt voor iedere 4 seconden of begonnen 4 seconden | Overschrijding van de tijdslimiet –
Uitsluiting
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