NIEUWS OVER DE OLYMPISCHE MODERNE VIJFKAMP (4 april 2008)

Springen: vrijstelling voor ervaren vijfkampers
Op 14 februari 2007 kondigde de Vijfkampbond na uitvoerige afstemming met de KNHS
en de UIPM een aanvullende regeling aan met als doel om het paardrijden in de
Olympische Moderne Vijfkamp veiliger te maken, toegankelijker te maken voor nieuwe
deelnemers en op een hoger niveau te brengen.
Enkele hoofdpunten van de regeling:
 het gebruik van (door de bond verstrekte of eigen) bodyprotectors en
veilig-heidsbeugels is verplicht;
 FEI-goedgekeurde (openklappende of vallende) safety cups op breedte-sprongen zijn
verplicht;
 ruiters dienen in bezit zijn van het Ruiterbewijs van de SRR (KNHS) of het Militair
Ruiterbewijs van de SMR, of startgerechtigdheid kunnen aantonen op basis van
een (maximaal drie jaar oude) KNHS- of FNRS-startkaart in B, L of M (springen);
 er zijn vier categorieën op basis van maximale spronghoogtes ingesteld:
in NVB-Klasse I ligt de maximale spronghoogte op 90 cm, in NVB-Klasse II op 100 cm,
in NVB-Klasse III op 110 cm, in NVB-Klasse IV op 120 cm;
 voor deelname in NVB-Klasse II, III en IV is een (maximaal drie jaar oude) KNHS- of
FNRS-startkaart in respectievelijk B, L of M (springen) vereist, of klassepromotie op
basis van het met maximaal 100 strafpunten uitgereden hebben van een wedstrijd
in respectievelijk NVB-Klasse I, II en III;
 met ingang van 1 januari 2009 wordt het maximaal te behalen aantal wedstrijdpunten
afhankelijk gesteld van de spronghoogte: in NVB-Klasse I maximaal 900, in NVB-Klasse
II maximaal 1.000, in NVB-Klasse III maximaal 1.100, in NVB-Klasse IV maximaal
1.200
punten;
 kennismakende sporters mogen met een eigen paard of pony deelnemen (maar
prestaties op eigen paard of pony gelden niet voor het Nationale Vijfkampkruis
NOC*NSF, klassepromotie, topsportselectie of kampioen-schapsplaatsingen);
 jong leren rijden wordt gestimuleerd: voor ponyrijdende jeugd op A- tot en met
E-pony’s gelden aangepaste spronghoogtes conform de KNHS-regels;
 voor geselecteerde talenten, topsporters en buitenlandse deelnemers gelden
aanvullende regels.
In aanvulling op het bovenstaande heeft de Vijfkampbond het volgende besloten:
 Vijfkampers die het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de Olympische Moderne
Vijfkamp drie maal of vaker hebben behaald zijn vrijgesteld van de vereiste dat zij,
om uit te mogen komen in NVB-klasse I, in bezit dienen te zijn van het Ruiterbewijs
van de Stichting Rijvaardigheidsbewijs Recreatieruiter, het Militair Ruiterbewijs van
de Stichting Militair Ruiterbewijs, of een KNHS-startkaart (springen). Deze vrijstelling
wordt definitief indien zij er binnen drie bondswedstrijden in slagen te promoveren
naar NVB-klasse II of hoger. Slagen zij hier niet in, dan moeten zij alsnog voldoen
aan de genoemde vereisten. Vijfkampers die niet aan deze eis voldoen maar van
mening zijn op andere manier te kunnen aantonen over meer dan voldoende
springervaring te beschikken kunnen de Disciplinechef Paardrijden schriftelijk
onderbouwd en gemotiveerd om vrijstelling verzoeken.
Deze periodieke nieuwsflits informeert sporters en vrijwilligers over de:
- Nationale Sportmedaille (lopen, zwemmen, springen, zelfverdediging, werpen);
- Militaire Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, hindernisbaan, werpen); en
- Olympische Moderne Vijfkamp (lopen, zwemmen, schieten, schermen, paardrijden)
De Nederlandse Vijfkampbond heeft de uiterste zorg besteed aan de juistheid van de
gegevens in dit bericht en is niet aansprakelijk voor fouten of omissies. Neem voor meer
informatie contact op met de Nederlandse Vijfkampbond, Sportlaan 18, 5242 CR
Rosmalen, E info@nederlandsevijfkampbond.nl, T 073-5280063.

De Moderne Vijfkamp is een Olympische sport sinds 1912.
De Nationale Sportmedaille (sinds 1915) en het Nationale Vijfkampkruis
van NOC*NSF (sinds 1931) zijn onderscheidingen voor fysieke prestaties.
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Nederlands Kampioen
Olympische Moderne Vijfkamp
Kelvin Hilgeholt (23) te paard
tijdens de Czech Open in Praag

