Wegen die leiden tot opname A- of B-kader
Opname A-kader:
Het behalen van een score van minimaal 60% in de WE3 of een score van minimaal 55% in de WE4 voor
zowel de dressuur als de stijltrail binnen één wedstrijd, geeft recht tot opname in het A-Kader. Hierbij
geldt dat deze scores gereden dienen te worden op de door WEH goedgekeurde wedstrijden in zowel
binnen- als buitenland.
 Een combinatie (ruiter-paard) zal gedurende een periode van 12 maanden deel uitmaken van het
kader vanaf het moment dat dit officieel is bevestigd in een schrijven van WEH. Om zich wederom te
kwalificeren voor het kader zal de combinatie zich volgens bovenstaande criteria moeten
herkwalificeren in deze periode van 12 maanden.
 Voor de opgenomen combinatie (ruiter-paard) geldt als voorwaarde dat de combinatie in stand blijft
en zich blijft voorbereiden op de volgende wedstrijden.
 Aan de opname in een kader kunnen geen rechten worden ontleend voor uitzending naar
wedstrijden.
 Om definitief te worden opgenomen in het A kader (ook bij herkwalificatie) is de deelnemer verplicht:
o zich te houden aan het vastgestelde trainings- en wedstrijdprogramma;
o zich “coachable” op te stellen;
o te voorkomen dat omstandigheden ontstaan die opname in het kader verhinderen.
Opname B-kader:
Het behalen van een score van minimaal 60% in de WE1 of een score van minimaal 55% in de WE2 voor
zowel de dressuur als de stijltrail binnen één wedstrijd, geeft recht tot opname in het B-Kader. Hierbij
geldt dat deze scores gereden dienen te worden op de door WEH goedgekeurde wedstrijden in zowel
binnen- als buitenland.
 Een combinatie (ruiter-paard) zal gedurende een periode van 12 maanden deel uitmaken van het
kader vanaf het moment dat dit officieel is bevestigd in een schrijven van WEH. Om zich wederom te
kwalificeren voor het kader zal de combinatie zich volgens bovenstaande criteria moeten
herkwalificeren in deze periode van 12 maanden.
 Voor de opgenomen combinatie (ruiter-paard) geldt als voorwaarde dat de combinatie in stand blijft
en zich blijft voorbereiden op de volgende wedstrijden.
 Aan de opname in een kader kunnen geen rechten worden ontleend voor uitzending naar wedstrijden
 Om definitief te worden opgenomen in het B kader (ook bij herkwalificatie) is de deelnemer verplicht:
o zich te houden aan het vastgestelde trainings- en wedstrijdprogramma;
o zich “coachable” op te stellen;
o te voorkomen dat omstandigheden ontstaan die opname in het kader verhinderen.



Algemeen:
 De behaalde scores zijn gekoppeld aan de combinatie welke de hiervoor genoemde scores heeft
behaald binnen zijn/haar klasse (behaalde scores zijn niet overdraagbaar);
 De deelnemer dient een kopie van de door de juryleden ondertekende protocollen zelf binnen 10
werkdagen na deelname aan de wedstrijd in te dienen bij het wedstrijdsecretariaat
(wedstrijdsecretariaat@workingequitation.nl) van WEH;
 Het wedstrijdsecretariaat van WEH zorgt voor de verwerking van de behaalde scores op de door WEH
goedgekeurde wedstrijden.
Juryleden:
De hierboven vermelde scores welke benodigd zijn voor opname in het A- of het B-kader zijn alleen geldig
als de wedstrijd door WEH is goedgekeurd en waarbij minimaal één volledig opgeleid jury-/hoofdjurylid de
desbetreffende klasse heeft gejureerd en/of de klasse is gejureerd door een internationaal jurylid.
Juryleden zoals hiervoor vermeld dienen te worden genoemd op de officiële WEH- en/of WAWE-jurylijst.
Extra selectiemomenten:
Eventuele extra selectiemomenten kunnen plaatsvinden tijdens de jaarlijkse Internationale wedstrijd en
tijdens het NK (beide goedgekeurd door de WEH).

