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Dit reglement is onlosmakelijk verbonden met het Algemeen Reglement NVTG

Algemeen.
1. Per seizoen word dit Nederlands Kampioenschap door de NVTG i.s.m. met een organiserende
vereniging in Nederland georganiseerd.
2. Voor deelname worden uitgenodigd:
- categorie 1, maximaal de 25 hoogst geplaatsten, ongeacht de rubrieken.
- categorie 2, maximaal de 25 hoogst geplaatsten, ongeacht de rubrieken.
- Deelnemers uit de categorie 1 en 2 welke in het lopende seizoen tijdens evenementen worden geselecteerd en uitgenodigd naar oordeel van de aanwezige juryleden en het bestuur van de NVTG.
3. Voor de categorie 3 bestaat geen Kampioenschap, zij kunnen alleen deelnemen aan ritten indien de
organiserende vereniging/stichting dit toestaat.
4. Ten aanzien van plaats, datum en wijze waarop, worden per seizoen nadere richtlijnen verstrekt.
5. Deelnames aan zowel CTA en CTA+ houdt automatisch in, dat men zich ook ter beschikking stelt
het NK te verrijden.
6. Om in aanmerking te komen aan het NK deel te nemen dient eenzelfde aanspanning minimaal twee
(2) maal aan een CTA of CTA-plus te hebben deelgenomen met een minimum score van 80 % van
het maximum te behalen aantal punten bij de presentatie.
Bij meerdere deelnames gelden de twee (2) hoogst gewaardeerde beoordelingen. Deelnemers die
gedurende het seizoen worden uitgenodigd voor deelname zonder aan een presentatie te hebben
deelgenomen dienen lid te zijn of te worden van de NVTG vóór 1 augustus van het betreffende jaar.
7. Het bestuur is gerechtigd in uitzonderlijke situaties van de genoemde criteria af te wijken echter
nooit betrekking hebbende op een individuele deelnemer.
8. Deelnemers aan het NK dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten.
9. CTA en CTA+ wedstrijden georganiseerd tot uiterlijk vier (4) weken voor het plaatsvinden van het
NK tellen mee in de puntentelling en klassering voor het kampioenschap voor dat jaar. Dit ter beslissing van het bestuur van de NVTG.
10. CTA en CTA+ wedstrijden gehouden na het eerstgenoemde tijdstip tellen mee voor het kampioenschap van het daarop volgende jaar.
11. De door een deelnemer behaalde punten tijdens CTA of een CTA+ worden kenbaar gemaakt op de
website www.nvtg.eu
12. Mocht een deelnemer, na vergelijking met zijn/haar gegevens, van mening verschillen dan dient
hij/zij dit binnen vijf (5) dagen na het behalen van de punten, schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat van de NVTG kenbaar te maken en het verschil te tonen.
13. De punten die zijn behaald voor de selectie van het Kampioenschap tellen niet mee tijdens het
Kampioenschap; op deze dag wordt gestart met een blanco puntental.
14. Verwisseling van aantal paarden en/of veranderen van rijtuig, harnachement en/of kleding tijdens
de rit is niet toegestaan. Ook is niet toegestaan de bezetting (personen) op enigerlei wijze te veranderen. Behoudens bij calamiteiten, uitsluitend naar oordeel van de jury.
15. Het dragen van regenkleding is zonder restrictie toegestaan, mits de weersomstandigheden dit
rechtvaardigen. Dit dient dan regenkleding te zijn, passend bij de stijl van de aanspanning.

2. Beoordeling tijdens het Nederlands Kampioenschap.
1.

Tijdens het Kampioenschap zullen drie juryleden (door het bestuur van de NTVG aangewezen) de
beoordeling verrichten, hierbij zal één van de juryleden worden aangewezen als voorzitter.
2. Het maximum te behalen aantal punten tijdens het kampioenschap is dan ook derhalve: 240 punten
per aanspanning. Het gemiddelde van de juryleden samen is de einduitslag.
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3. Indeling in rubrieken.
1.

De aanspanningen in de categorieën 1 en 2 worden elk ingedeeld in rubrieken.
Enkelspan Pony
(t/m 1.489 mtr)
Meerspan Pony’s
(t/m 1.489 mtr)
Enkelspan Paard
(1.49 mtr en hoger)
Meerspan Paarden
(1.49 mtr en hoger)

2.

De maat is bepalend en niet het ras van paard of pony (als voorbeeld: Haflinger, Fjord, Merens etc.)

3.

De indeling in rubrieken zal in beide categorieën altijd geschieden. Bij minder dan 3 deelnemers in
een rubriek zal de rubriek echter met een andere worden samengevoegd. De scheiding in categorieën zal wel behouden blijven bij het samenvoegen van rubrieken.

4. Ex-aequo tijdens het kampioenschap.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Mocht zich tijdens het NK een geval van ex-aequo voordoen, dan zal het totaal puntenaantal van de
voorzitter van de jury doorslaggevend zijn.
Is er dan nòg een ex-aequo dan is het totaal puntenaantal van de 2 juryleden, die geen voorzitter
zijn, gezamenlijk voor de Algemene Indruk (zowel rijdend als tijdens de staande presentatie) doorslaggevend.
Bestaat dan nóg een gelijkheid van aantal punten, dan is het aantal punten voor het rijtuig gegeven
door de juryleden, niet zijnde de voorzitter, doorslaggevend.
Bestaat dan nóg een gelijkheid van aantal punten, dan is het aantal punten voor het Paard gegeven
door de juryleden, niet zijnde de voorzitter, doorslaggevend.
Bestaat dan nóg een gelijkheid van aantal punten, dan is het aantal punten voor de kleding gegeven
door de juryleden, niet zijnde de voorzitter, doorslaggevend.
Bestaat dan nóg een gelijkheid van aantal punten, dan is het aantal punten voor het tuig gegeven
door de juryleden, niet zijnde de voorzitter, doorslaggevend.
Bovenstaand geldt voor alle rubrieken.

5. Administratieve afhandeling van het NK.
1.

De afhandeling van de protocollijsten geschiedt op dezelfde wijze als bij een CTA, in het voorkomende geval voor de organiserende vereniging te lezen: de NVTG.

1.
2.

Alle in dit reglement genoemde bedragen berusten op prijspeil 2018.
In alle gevallen waarin niet of niet volledig in dit reglement is voorzien, beslist het bestuur van de
NVTG.

6. Overige bepalingen.

© NVTG 17-02-2018
Bijlage: 1 Beoordelingsformulier Presentatie
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