Selectiereglement MenSport Jeugd Cup
Algemeen
De voor mededinging aan de MenSport Jeugd Cup gebruikte wedstrijden dienen plaats te vinden
volgens de reglementen van de KNHS. Voor het overige wordt hier kortheidshalve verwezen naar de
van toepassing zijnde bepalingen in de officiële reglementen voor de mensport.
Kwalificatie
Deelnemers kunnen zich als volgt voor de finale van de MenSport Jeugd Cup kwalificeren:
Door maximaal 20 jaar te zijn;
Door het rijden van verschillende wedstrijden dressuur en vaardigheid, al dan niet gecombineerd, in
de klasse waarin de menner/pony(‘s) of paard(en) samen reglementair startgerechtigd zijn in de
maanden december, januari, februari en maart;
De beste drie hiervan tellen voor het opmaken van een klassement, waarin de beste drie deelnemers
per mendistrict worden uitgenodigd voor een finale met vaardigheidsparcours;
De ranking hiervoor wordt opgemaakt d.m.v. plaatsingspunten van de beste drie resultaten in zowel
de dressuur als de vaardigheid. Bij gelijke plaatsingspunten geldt het hoogste gemiddelde percentage
van de twee beste resultaten vanuit de discipline dressuur;
De beste drie uitslagen per discipline en per menner dienen voor 1 april te worden ingeleverd ten
burele van MenSport:
a. Een geldige wedstrijduitslag met punten en klassering;
b. Een kopie van de stand in Mijn KNHS.
Een menner kan zich slechts met één aanspanning selecteren voor de finale. In geval dat een menner
zich met meerdere selecteert, kiest hij of zij zelf de aanspanning voor deelname aan de finale;
Indien een daartoe gekwalificeerde menner uit een mendistrict voor de finale uitvalt, wordt de
opvolgende, nog niet gekwalificeerde menner uit de ranking uitgenodigd voor de finale. Ten einde
twaalf verschillende menners te hebben voor de finale.
Inschrijving voor de finale
Aan de hand van de ranking na de laatste wedstrijden in maart, worden de finalisten uitgenodigd en
verder geïnformeerd over de te volgen procedure.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de MenSport Jeugd Cup wordt direct na de finale gehouden.
De prijsuitreiking vindt voor alle deelnemers aan de finale aangespannen en in tenue plaats.

