
Reglement TTC  

Deelnamereglement  

1. Alle activiteiten tijdens de selectiedagen en trainingsprogramma vinden 
plaats conform de reglementen en voorschriften van de KNHS, in 

voorkomende gevallen waarin deze niet voorzien beslist het TTC Zuid-
Holland bij actie van één of meerdere bestuursleden.  

2. Kledingvoorschrift: witte rijbroek, veiligheidscap en laarzen. Je bent vrij 
om je eigen bovenkleding te kiezen. Paard dient gevlochten te zijn. 
Peeskappen en bandages zijn toegestaan.  

3. Je mag meedoen aan de selectie: TTC Springen: D Pony’s 12 t/m 18 jaar 
en Paarden 12 t/m 19 jaar en TTC dressuur: D pony’s L+10wp t/ Z2 12-

16 jaar; E pony’s L+ 10wp t/m ZZL 12-18 jaar en Paarden L+10 wp t/m 
GP 12-21 jaar. TTC-beloften: ABCDE pony’s B+5 wp 8-12 jaar. 

4. Het welzijn van het paard staat uiteraard voorop op deze dag, daar zal 

door de trainers op toegezien worden.  
5. Indien het paard ziek of kreupel wordt of wanneer je zelf ziek wordt, krijg 

je bij overleg van een artsenverklaring het inschrijfgeld terug.  
6. Het TTC Zuid-Holland behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen 

hoeveel talenten er in het team opgenomen worden.  

7. Het TTC Zuid-Holland behoudt zich het recht voor om onder gemotiveerde 
reden deelnemers te weigeren en of uit te sluiten. De uitslag wordt door 

de trainers bepaald en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  
8. De inhoud van het talentenplan is eigendom van Barbara Koot en het TTC-

Zuid-Holland en is alleen voor eigen gebruik van de talenten. Deze inhoud 

mag niet aan derden worden verstrekt.  
9. Veiligheid van ruiter en paard staat voorop; als je een onveilige situatie 

tegenkomt, meld dit dan aan het TTC Zuid-Holland officials.  
10.Wanneer je bent uitgekozen voor het talentenplan en het plan in 2015 of 

in 2016 hebt gevolgd, bestaat de mogelijkheid om in 2017 opnieuw mee 
te doen aan een aangepast programma. Tevens bestaat de mogelijkheid 
om door te stromen naar het KNHS Talentenplan.  

11.Indien je KNHS indoor- of outdoor kampioen of reserve kampioen wordt 
met een score van 70% of hoger en eerder hebt deelgenomen aan het TTC 

Zuid-Holland programma kun je direct deelnemen aan het programma.  
12.Deelnemers aan het trainingsprogramma houden zich in voorkomende 

gevallen beschikbaar voor reclame en/of promotie doeleinde ten voordele 

van het TTC-Zuid- Holland en/of haar sponsoren.  
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