Wedstrijdreglement MenduranceCup
versie januari 2020
Alle deelnemers aan officiële, met een door de KNHS goedgekeurd vraagprogramma,
mendurancewedstrijden in Nederland, die voor iedereen onbeperkt opengesteld zijn voor
deelname, nemen automatisch deel aan de MenduranceCup.
De resultaten van een volledig wedstrijdseizoen, voor elke combinatie van menner +
paard(en), tellen mee voor het uiteindelijke resultaat.
Alle officiële nationale mendurancewedstrijden tellen mee voor de einduitslag.

Puntentelling
Per klasse wordt er voor iedereen die de wedstrijd goed heeft uitgereden, 5 punten
toegekend.
Verder geven de plaatsen 1 tot en met maximaal 3 in de eindrangschikking per afstand en
per goed uitgereden wedstrijd recht op punten.
- 1e plaats krijgt 3 punten extra
- 2e plaats krijgt 2 punten extra
- 3e plaats krijgt 1 punt extra
Bij meer dan 3 deelnemers zijn er voor plaats 4 en verder dus helaas geen extra punten
meer te halen.
Toekenning van punten wordt gebaseerd op de uitslag die op de website van de organisatie
van een wedstrijd (of op www. mendurancenederland.nl) na de wedstrijd wordt
gepubliceerd.
Een combinatie kan in meerdere klassen punten behalen, alle behaalde punten over alle
klassen opgeteld geven de uiteindelijke totaalstand.
Punten worden niet gegeven in de kennismakingsklasse/Impuls‐rubriek.
Aan het einde van het seizoen wordt het eindklassement opgemaakt.
Bij gelijk aantal punten is de combinatie die de meest wedstrijden gereden heeft
winnaar. Bij gelijke stand is de laatste wedstrijd van het seizoen doorslaggevend. Mocht
hierbij nog steeds een gelijke stand uit voortkomen, wint het paard met de laagste
hartslag op de finish.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op de laatste wedstrijd van het seizoen, of op de
ledenvergadering van de vereniging Mendurance Nederland. Niet afgehaalde prijzen
worden NIET nagezonden.

Commissie
Een commissie is namens de gezamenlijke organisatoren van de mendurancewedstrijden
verantwoordelijk voor het bijhouden van de uitslagen.
De (tussen)resultaten worden gepubliceerd op www.mendurancenederland.nl

Gezondheid en veiligheid van het paard
De commissie kan de gezamenlijke organisatoren adviseren om correctieve acties te
ondernemen betreffende het resultaat, indien dit noodzakelijk is of in het belang is van het
welzijn, de gezondheid en de veiligheid van het paard.

