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District kampioenschappen minimarathon (indoor) 

 

De organisatie: 

▪ De organiserende vereniging meldt zich aan bij het districtsbestuur. Voldoende ervaring met het 
organiseren van samengestelde wedstrijden is een pré.  

▪ Het districtsbestuur zal het district kampioenschap voor een periode van 1 jaar toekennen aan een 
vereniging.  

▪ De organisatie dient zorg te dragen voor voldoende juryleden. Gebruikt hiertoe de actuele lijst met 
officials van de KNHS. 

▪ De organisatie dient gebruik te maken van een erkende parcoursbouwer. Gebruikt hiertoe de actuele 
lijst met officials van de KNHS. 

▪ De organisatie dient zorg te dragen voor een secretariaat en rekenkamer. Hierbij gaat de voorkeur uit 
naar een KNHS rekenkamer. 

▪ De organisatie kan rekenen op een financiële bijdrage vanuit het district, die ten minste de waarde 
vertegenwoordigd van de benodigde rozetten en bekers. Welke door het district worden verzorgd. 

▪ Eventuele dagprijzen dient de organisatie zelf te voorzien. 

▪ De organisatie zorgt dat het parcours voorzien is van digitale tijdwaarneming. 
 
 
Het district kampioenschap: 

▪ De wedstrijd wordt verreden volgens het KNHS wedstrijdreglement mennen, in de laatste versie. 
▪ De wedstrijd dient open te staan, tot aan de sluitingsdatum, voor alle startpashouders van het Men 

District Zuid. 
▪ Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap, moet de rijder lid zijn van een menvereniging die 

is aangesloten bij de KNHS in district zuid. Er zijn geen selectiewedstrijden die gereden moeten worden. 
▪ Recreanten, HC-rijders en menners van buiten het district zijn uitgesloten van het kampioenschap, maar 

mogen wel starten indien er voldoende startplaatsen zijn. De organisatie beoordeeld deze 
inschrijvingen. 

▪ Een deelnemer mag tijdens het kampioenschap meerdere spannen in 1 rubriek uitbrengen. Alleen het 
eerst gereden span zal in het uiteindelijke klassement wordt opgenomen. 

▪ De wedstrijd wordt verreden over 2 basis parcours. En een finale parcours. De winnaar van het finale 
parcours is district kampioen. 

▪ Het aantal startplaatsen in de finale en de verdeling van de startplaatsen over de verschillende rubrieken 
in de finale is aan de organisatie. 

▪ De volgende rubrieken kunnen worden uitgeschreven:  
o Pony’s:  enkelspan, tweespan, vierspan en tandem. 
o Paarden: enkelspan, tweespan  

▪ Er wordt geen onderscheid gemaakt in verschillende klasse. 
▪ De rubriek dient minimaal uit 3 deelnemers, afkomstig uit DZM, te bestaan. 
▪ Bij minder dan 3 deelnemers wordt de rubriek, indien mogelijk, samengevoegd met een andere rubriek. 

Zie voor samenvoegen van rubrieken ook het KNHS wedstrijdreglement mennen. 
▪ Bij minder dan 3 deelnemers en de rubriek kan niet worden samengevoegd, is er geen kampioenschap 

DZM voor die specifieke rubriek. 
▪ Prijzen: 1 op 4 krijgt een beker en strik. 

 
NOOT: In alle gevallen is enkel het district bestuur bevoegd af te wijken van boven gestelde reglement. Bij situaties waarin het reglement 

niet voorziet, beslist het district bestuur. 
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Selectievoorwaarden strijd der districten: 

▪ Om in aanmerking te komen voor strijd der districten moet je deelnemen aan de selectiewedstrijden. 
Er zijn drie selectiewedstrijden, waarvan het district kampioenschap er één is. Een deelnemer moet 
minimaal 2 van de 3 selectiewedstrijden starten en uitrijden. 

▪ Een deelnemer mag tijdens de selectiewedstrijden meerdere spannen in 1 rubriek uitbrengen. Alleen 
voor het eerst gereden span telt de puntenregistratie. Een tweede aanspanning komt wel in 
aanmerking voor een eventuele dagprijs. 

▪ De beste twee resultaten zullen tellen voor afvaardiging naar strijd der districten. 
▪ Het district kampioenschap moet je rijden, maar hoeft niet mee te tellen voor de punten.  
▪ Districtskampioenen zijn niet automatisch gekwalificeerd voor de strijd der districten. 
▪ Het finaleparcours op het kampioenschap telt niet mee voor afvaardiging naar strijd der districten. Voor 

de punten wordt gekeken naar het resultaat van de twee basisparcours. 
▪ Puntentelling: 1e plaats = 1 punt; 2e plaats = 2 punten; enz. De rijder met het minst aantal punten is de 

winnaar. 
▪ Per rubriek worden 2 rijders afgevaardigd naar strijd der districten. 
▪ Bij een ex-aequo in de uitslag is het onderling resultaat op het kampioenschap doorslaggevend. (Snelste 

over de twee basis barcours) 
▪ Indien het onderling resultaat op het kampioenschap ook ex-aequo is, dan is het onderlinge resultaat 

over de eerste manche op het kampioenschap doorslaggevend.   
 

 


