HOEFSLAG PRESENTEERT KINGSLEY FUTURE CUP U25
Selectiereglement finale Kingsley Future Cup U25 kür op muziek
tijdens Jumping Amsterdam - 2019
Algemeen
- Op zaterdagochtend 26 januari 2019 wordt om 9.00 uur tijdens Jumping Amsterdam in
de RAI Amsterdam een kür op muziek voor U25 verreden. De kür op muziek wordt verder
in dit document ‘Finale Kingsley Future Cup U25’ genoemd.
- Deze wedstrijd vindt 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 Subtoprubrieken.
Kwalificatie
Deelnemers kunnen zich als volgt voor de finale Kingsley Future Cup U25 kwalificeren:
- Deelname is uitsluitend mogelijk middels kwalificatie in minimaal twee van de vier
voorselecties.
- Er zijn vier wedstrijden aangewezen als selectiewedstrijd, t.w.:
za 27-10
Assen
za 10-11
Berkel-Enschot
zo 25-11
Houten
za 1-12
Deurne
- Na de vier selectiewedstrijden wordt een ranking opgemaakt waarvan de top zes mag
deelnemen aan de finale. De ranking wordt opgemaakt d.m.v. plaatsingspunten van de
beste twee resultaten. Bij gelijke plaatsingspunten geldt het hoogste gemiddelde
percentage van de twee beste resultaten vanuit de selectiewedstrijden.
- Een ruiter kan zich slechts éénmaal selecteren en slechts met één paard deelnemen. In
geval een ruiter zich met meerdere paarden selecteert, kiest de ruiter het paard waarmee
hij wil deelnemen aan de wedstrijd op Jumping Amsterdam. De nummer zeven in de
ranking schuift dan automatisch door naar de zesde plaats, mits dit niet al een ruiter is die
zich gekwalificeerd heeft. Dan schuift de nummer acht uit de ranking automatisch door.
Ten einde zes verschillende ruiters te hebben voor de finale.
- Indien een daartoe gekwalificeerde ruiter zich niet inschrijft voor Jumping Amsterdam
2019 of uitvalt, wordt de opvolgende nog niet gekwalificeerde ruiter uit de ranking
uitgenodigd voor de finale. Ten einde zes verschillende ruiters te hebben voor de finale.
- Jumping Amsterdam BV en Hoefslag hebben, 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 door zich op te geven voor de
betreffende selectiewedstrijd via Mijn KNHS.
Inschrijving voor Jumping Amsterdam
Aan de hand van de ranking na de selectiewedstrijden, worden de finalisten uitgenodigd
en verder geïnformeerd over de te volgen procedure.
Deelname clinic
Naast de deelname aan de finale tijdens Jumping Amsterdam zullen er ook twee
combinaties worden uitgenodigd voor deelname aan de clinic, gegeven door een
internationale topruiter.
Deze clinic wordt na het eerste blok van drie finalecombinaties van de finale van de
Kingsley Future Cup U25 gehouden en duurt 30 minuten.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de finale Kingsley Future Cup U25 wordt direct na de finale
gehouden.
De prijsuitreiking is te paard voor alle deelnemers van de finale.

