PUNTENTELLING NK JACHTPAARDEN 2020
Tijdens het NK Jachtpaarden (NKJ) gaat het om jachtpaarden die gedurende het
jachtseizoen in het veld een grote sportieve prestatie hebben geleverd. Om deze
prestatie mee te laten tellen tijdens het kampioenschap is sinds 2019 in het
puntensysteem de wijziging doorgevoerd dat het aantal slipjachten waaraan de
combinatie van ruiter/amazone en jachtpaard in het laatste seizoen heeft
deelgenomen meetellen in de eindklassering. Dit geldt voor zowel de Masters als
de Members klasse.
VERMELDING VAN SLIPJACHTEN OP INSCHRIJFFORMULIER
Bij inschrijving voor het NKJ moet op het inschrijvingsformulier worden ingevuld aan
welke slipjachten de deelnemer heeft meegedaan in het achterliggende seizoen en
met welk paard. Om het NKJ te mogen starten is het minimum per combinatie
tenminste 5 voor de Masters klasse en 4 voor de Members klasse.
MAXIMUM VOOR BONUSPUNTEN
Maximaal 12 (11 voor de Members) slipjachten, inclusief de 5 (4 bij Members klasse)
die als minimum gelden, tellen mee voor de berekening van de bonuspunten. Dit
aantal is gemaximeerd om te voorkomen dat vanwege deze regel aan onnodig veel
jachten te laten deelnemen. Het huidige maximum van 12 (en 11 bij Members
klasse) slipjachten is een aantal dat ieder gezond jachtpaard moet kunnen lopen.
Uiteraard kan iemand ervoor kiezen om een jachtpaard aan meer dan het ‘NKJ
maximum’ aantal slipjachten te laten deelnemen, echter deze jachten tellen niet
mee voor de bonuspunten.
VERMELDING OP SCORE OVERZICHT
Op het score overzicht staat een kolom met de bonuspunten per combinatie. De
eindklassering wordt dan als volgt opgebouwd:
Masters klasse
Bonuspunten slipjachten (x 1)
Gemiddelde van exterieurkeuring (x 1)
Tussenstand I
Terreinbeoordeling; totaal
Aftrek van strafpunten terrein
Voorlopige tussenstand II
Eventueel correcties in protesttijd
Tussenstand II (finalisten bekend)
Beoordeling onder het zadel totaal
Eindklassering

Members klasse
Bonuspunten slipjachten (x 1)
Gemiddelde van exterieurkeuring (x 1)
Tussenstand
Terreinbeoordeling; totaal
Aftrek van strafpunten terrein
Voorlopige eindklassering
Eventueel correcties in protesttijd
Eindklassering

CORRECTE OPGAVE EN PROTESTMOGELIJKHEID
Vanzelfsprekend wordt ervan uitgegaan dat iedere NKJ-deelnemer de inschrijving
naar eer en geweten zal invullen. Een deelnemer kan derhalve alleen voor
bonuspunten in aanmerking komen als het inschrijfformulier is gecontroleerd door
het jachten secretariaat van de vereniging waarvan men lid is en dit is voorzien van
een handtekening. De deelnemer en jachtvereniging zijn dan ook samen
verantwoordelijk voor dit juiste aantal, de organisatie van het NKJ heeft hierin geen
verantwoordelijkheid.

Op de startlijst wordt het aantal gereden getoond. Een deelnemer kan protest
indienen tegen de opgegeven slipjachten van een andere deelnemer. De
protesterende deelnemer dient uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de start van het
NKJ aan de organisatie een e-mail met argumentatie te sturen. De deelnemer
waartegen het protest loopt wordt in de gelegenheid gesteld zich te verweren. Het
is aan de organisatie om te beoordelen of het protest gerechtvaardigd is en wat de
eventuele sanctie is. Namen van protesterende deelnemers worden niet openbaar
gemaakt.
Ter indicatie geldt bij de beoordeling het volgende:
• Kleine fout, bijvoorbeeld een verkeerde slipjacht genoemd terwijl er
aantoonbaar een andere genoemd kon worden: geen sanctie.
• Eén slipjacht vermeld terwijl die niet blijkt te zijn uitgereden: aftrek van die
slipjacht voor de bonuspunten.
• Meerdere slipjachten vermeld waar het paard niet aan heeft deelgenomen,
of die niet zijn uitgereden: uitsluiting van deelname.
De beoordeling door de organisatie kan niet ter discussie worden gesteld. Tijdens
het NKJ kan geen protest meer worden ingediend met betrekking tot de
opgegeven slipjachten en de bijbehorende bonuspunten.
WEGING VAN BONUSPUNTEN IN EINDKLASSEMENT
De einduitslag van het kampioenschap moet primair bepaald worden door de
prestatie en beoordeling tijdens het NKJ. Het aantal bonuspunten dat maximaal kan
worden verdiend is daarom afgestemd op welke impact dit criterium op de
einduitslag mag hebben en derhalve niet te zwaar wegen. De gekozen bonus
bedraagt ca. 8% van de einduitslag. Hiermee wordt een jachtpaard dat zich volop in
de praktijk heeft bewezen gehonoreerd voor zijn prestatie.
BIJLAGE: BEREKENING BONUSPUNTEN
De impact van de bonuspunten is gesteld op ca. 8%. Met andere woorden, als twee
deelnemers gelijk scoren dan haalt het jachtpaard met de maximale bonuspunten,
12 (11) in totaal, een 8% hogere eindscore dan een ander jachtpaard dat weliswaar
dezelfde NKJ-beoordeling heeft maar slechts bonuspunten voor het minimum
aantal van 5 (4) jachten heeft.

Voorbeeld Masters klasse
De gemiddelde score van de top 20 van de Masters klasse ligt op 37,7 punten,
gemeten voordat de jurering onder het zadel plaats vond. Een jachtpaard in de
Masters klasse verdient per gereden slipjacht 0,6 bonuspunt. Wanneer een
jachtpaard alleen het voor de Masters vereiste minimum van 5 slipjachten heeft
gelopen krijgt hij 3,0 bonuspunten. Wanneer een jachtpaard er twaalf heeft gelopen
krijgt hij 7,2 bonuspunten.
Voorbeeld Members klasse
De gemiddelde score van de top 20 van de Members klasse ligt op 37,6 punten.
Een jachtpaard in de Members klasse verdient per gereden slipjacht 0,6 bonuspunt.
Wanneer een jachtpaard alleen het voor de Members vereiste minimum van 4
slipjachten heeft gelopen krijgt hij 2,4 bonuspunten. Wanneer een jachtpaard er 11
heeft gelopen krijgt hij 6,6 bonuspunten. Dat betekent dat de gemiddelde score
met een minimum aantal bonuspunten bij dit gemiddelde 40 zou worden, en met
een maximaal aantal bonuspunten 44,2.

