Reglement procedure wedstrijdkalender voor Kring Salland
1) Outdoorkalender
a) Het outdoorseizoen loopt van 1 april t/m 30 september.
b) Alle verenigingen dienen voor 1 december hun wedstrijddatum en plaats voor de outdoor
kalender in te leveren bij de secretaris van het kringbestuur.
c) Alleen wedstrijden in de disciplines dressuur en/of springen klasse bixie,impuls,B t/m ZZ
springen en BB t/m ZZ-Licht dressuur worden opgenomen in de wedstrijdkalender.
Oefenwedstrijden, nationale rubrieken, subtopwedstrijden en SGW wedstrijden worden
niet opgenomen in de wedstrijdkalender.
d) De definitieve vaststelling van de outdoorkalender wordt gedaan door het kringbestuur.
e) Vervolgens stelt het kringbestuur de selectiewedstrijden en kringkampioenschappen vast.
f) Het kringbestuur zal de kalender in leveren bij het regiobestuur van Overijssel die de vijf
kringkalenders samenvoegt tot een regiokalender. Het kringbestuur publiceert de
kringkalender op www.paardensportsalland.nl
g) Na het vaststellen van de definitieve outdoorkalender is voor iedere wijziging van een
wedstrijd of het aanmelden van een nieuwe wedstrijd, na goedkeuring door de kring, een
vergoeding van €25,- verschuldigd aan de kring. Deze vergoeding is verschuldigd per
gewijzigde wedstrijd of per nieuw aangemelde wedstrijd. Voor het verschuldigde bedrag
wordt door de kring naar de penningmeester van de betreffende organisatie een factuur
verzonden. Bij niet of niet tijdige betaling van deze factuur zal het bedrag worden
opgehoogd met €5,- administratiekosten.
h) Voor het vaststellen van de outdoorkalender gelden als uitgangspunten:
i) Anciënniteit telt. De KNHS werkt met dit zelfde principe, wat inhoudt dat de vereniging
met de oudste rechten m.b.t. een bepaald datum voorgaat.
ii) Tijdens het outdoorseizoen geldt voor paarden en ponywedstrijden binnen de kring:
- per weekend (zaterdag-zondag) één wedstrijd (paarden/pony’s dressuur/springen);
- per week (maandag-vrijdag) één wedstrijd (paarden/pony’s dressuur/springen);
Voorbeeld: één wedstrijd in de week en één in het weekend kan, maar geen 2
wedstrijden in één week of in één weekend.
2) Indoorkalender
a) Het indoorseizoen loopt van 1 oktober t/m 31 maart
b) De vaststelling van de indoorkalender geschiedt in een apart te beleggen vergadering van
verenigingen/accommodatievertegenwoordigers. Deze vergadering wordt jaarlijks op
toerbeurt uitgeschreven door een van de verenigingen/accommodatievertegenwoordigers
namens het kringbestuur.
c) Alle verenigingen dienen voor 1 juni hun wedstrijddatum(s) en plaats voor de
indoorkalender in te leveren bij de daartoe verantwoordelijke vereniging van dat jaar
d) Alleen wedstrijden in de disciplines dressuur en/of springen klasse bixie,impuls,B t/m ZZ
springen en BB t/m ZZ-Licht dressuur worden opgenomen in de wedstrijdkalender.
Oefenwedstrijden, nationale rubrieken, subtopwedstrijden en SGW wedstrijden worden
niet opgenomen in de wedstrijdkalender.
e) De verantwoordelijke vereniging stelt een conceptkalender op en stuurt deze voorafgaand
aan de vergadering rond aan alle verenigingen/accommodatievertegenwoordigers
f) Tijdens de vergadering vindt de definitieve vaststelling van de indoorkalender plaats. Een
afvaardiging van het kringbestuur zal als eindverantwoordelijke de vergadering bijwonen
g) Direct na het sluiten van de vergadering wordt de kalender door de verantwoordelijke
vereniging overgedragen aan het kringbestuur. De kring stuurt de vastgestelde kalender
per e-mail naar de betrokken verenigingen/accommodatievertegenwoordigers. Deze
hebben één week de tijd om eventuele fouten te laten corrigeren. Na het verstrijken van
deze week is de indoorkalender definitief.
h) Vervolgens stelt het kringbestuur de selectiewedstrijden en kringkampioenschappen vast.
i) Het kringbestuur zal de kalender in leveren bij het regiobestuur van Overijssel die de vijf
kringkalenders samenvoegt tot een regiokalender. Het kringbestuur publiceert de
kringkalender op www.paardensportsalland.nl
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j)

k)

Na het vaststellen van de definitieve indoorkalender is voor iedere wijziging van een
wedstrijd of het aanmelden van een nieuwe wedstrijd, na goedkeuring door de kring, een
vergoeding van €25,- verschuldigd aan de kring. Deze vergoeding is verschuldigd per
gewijzigde wedstrijd of per nieuw aangemelde wedstrijd. Voor het verschuldigde bedrag
wordt door de kring naar de penningmeester van de betreffende organisatie een factuur
verzonden. Bij niet of niet tijdige betaling van deze factuur zal het bedrag worden
opgehoogd met €5,- administratiekosten.
Voor het vaststellen van de indoorkalender gelden als uitgangspunten:
i) Anciënniteit telt. De KNHS werkt met dit zelfde principe, wat inhoudt dat de vereniging
met de oudste rechten m.b.t. een bepaalde datum voorgaat
ii) Tijdens het indoorseizoen geldt voor paardenwedstrijden binnen kring Salland:
- per weekend (zaterdag-zondag) per discipline één paardenwedstrijd;
- per week (maandag-vrijdag) per discipline één paardenwedstrijd;
Voorbeeld: 1 springwedstrijd en 1 dressuurwedstrijd in een weekend kan, maar geen 2
springwedstrijden of 2 dressuurwedstrijden in één weekend of één week
.
iii) Tijdens het indoorseizoen geldt voor ponywedstrijden binnen kring Salland:
- per weekend (zaterdag-zondag) één ponywedstrijd;
- per week (maandag-vrijdag) één ponywedstrijd;
Voorbeeld: 1 wedstrijd per weekend of week kan, maar geen dressuurwedstrijd en
springwedstrijd in één weekend of één week.
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