Reglement : Dressuurcup Der Lage Landen

















Voor zowel de selectie als finale wedstrijd(en) gelden de normale voorwaarden voor
inschrijvingen en uitbetalingen van de Nationale Federatie waar de wedstrijd plaatsvindt.
De Nationale Federaties zorgen ervoor dat de combinaties van Junioren &
Z2+1ruiters(Ned.) en Prix Saint Georges ruiters tot en met de leeftijd van 25 jaar
geïnformeerd worden.
De dressuurcup omvat vier selectiewedstrijden en één finalewedstrijd.
De Nederlandse ruiters betalen in 2016 een gastlicentie van €50,00 aan de VLP, dit enkel
voor de gehele dressuurcup, deze gastlicentie staat los van het inschrijvingsgeld per
proef.
Op de selectiewedstrijden zal bij de Junioren/Z2+1 de Team Test (Par Equipe FEI) en bij
de jeugdcombinaties de Prix Saint Georges (FEI) als proef gereden worden.
De proeven worden gereden zonder de rijzweep.
De deelnemende combinaties dienen van de vier selectiewedstrijden er minstens drie
gereden te hebben.
Bij combinaties die de vier wedstrijden gereden hebben zal het minst goede resultaat
geannuleerd worden, de drie beste uitslagen blijven behouden.
In de selectiewedstrijden mag een ruiter met twee paarden deelnemen, in de finale met
één paard.
Indien een ruiter met twee paarden zou gekwalificeerd zijn voor de finale mag hij/zij zelf
beslissen met welk paard de finalewedstrijd gereden wordt.
Deelnemende combinaties kunnen enkel aan de finale wedstrijden deelnemen wanneer
ze minstens 62% gemiddeld behaald hebben op de selectiewedstrijden.
Mogen aan het finaleweekend deelnemen: de beste twintig combinaties bij de
junioren/Z2+1 en de twintig beste combinaties bij de jeugdruiters St. Georges , dit na
het gereden zijn van de vier selectiewedstrijden.
Ingeval een zesde combinatie van een land zich niet zou kwalificeren bij de twintig beste
finale geklasseerde combinaties, maar toch gemiddeld 62% behaald heeft op de
selectiewedstrijden mag deze deelnemen aan het finale weekend.

















De deelnemende combinaties krijgen in het voorlopige klassement punten naargelang
hun plaats in de uitslag (bv.1ste plaats 40 punten -2de plaats 39 punten -3de plaats 38
punten enz.)
Tijdens het finale weekend beginnen alle combinaties vanaf 0 punten.
Het eindklassement wordt opgemaakt door middel van het puntensysteem, bij gelijke
eindstand zal de het resultaat van de laatst gereden proef bepalend zijn.
De beste twintig Junioren/Z2+1 van het klassement rijden in het finale weekend als 1ste
proef de Junioren individueel (FEI), de beste zes combinaties per land de grote finale
(Kür) de overige acht combinaties een kleine finale (Junior Individuele FEI)
De beste twintig jeugdruiters van het klassement rijden in de finale de St. Georges als
1ste proef, de beste zes combinaties per land de grote finale (Kür) de overige acht
combinaties de kleine finale (St.Georges)
Indien er twee ruiters van hetzelfde land op de 6de plaats gelijkheid van punten hebben is
de ranking van de laatst gereden proef doorslaggevend voor deelname aan de grote
finale.
Voor de grote finales (Kür)worden de 12 deelnemers in twee groepen verdeeld waarna
loting van de startvolgorde, de beste zes deelnemers (ongeacht het land) starten telkens
in de laatste groep.
Indien na het gereden zijn van alle proeven gelijkheid van punten in het klassement
voorkomt is het resultaat van de laatst gereden finaleproef doorslaggevend voor de
definitieve rangschikking.
Voorvallen of situaties die zich zouden kunnen voordoen en niet vermeld zijn in de
richtlijnen of reglementen, worden in overleg ter plaatse en met inachtneming van het
Nationaal dressuurreglement door de Juryvoorzitter en de aanwezige leden van de
beroepsjury van beide landen besproken en afgehandeld, dit om een vlot verloop van de
wedstrijd te garanderen.

