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Doel 
Een voor het publiek aantrekkelijke wedstrijd creëren, die voor de 
ruiters ook nog een extra toevoeging kan bieden naar de 
voorbereidingen van de (inter)nationale wedstrijden. Een uniek en 
aantrekkelijk teamconcept opstarten. 

Programmatie 
Zaterdag 11/02/2023 van 09u00 – 13u00 in Hal 7 op Flanders Horse 
Expo. 

Team 
7 teams van 3 ruiters nemen het tegen elkaar op. Een team bestaat uit: 1 seniorruiter en 2 
jeugdruiters.  
Alle combinaties stellen een kür op muziek voor van hun niveau.  
Seniors: Niveau 4, niveau 5, Inter I, Inter A/B, Grand Prix, U25 
Jeugdruiter: pony, junior, young rider 
Een team mag 2 jeugdruiters van dezelfde categorie bevatten.  

Eindranking 
De eindscore van een team bestaat uit de optelling van de 3 totaalscores (punten) van een kür. 
De ploeg met de hoogste totaalscore wint de wedstrijd. Indien er een ex-aequo is dan gaat de 
winst naar het team waarbij de seniorruiter de hoogte klassering heeft. Is er dan nog een ex-
aequo dan worden enkel de totale artistieke punten van diens kür in rekening genomen.  

Aanvulling reglementen 
Algemeen wordt het nationaal dressuurreglement gevolgd.  
De ploeg mag zich wel herkenbaar maken door een smaakvol item toe te voegen aan hun 
uniform of de optoming (conform reglement) van het paard om als team meer herkenbaar te 
zijn.  
Er wordt bij deze wedstrijd geen rekening gehouden met toegelaten kleuren van uniform,…. van 
de ruiter of zadeldoek van het paard. Rijlaarzen en een goedgekeurde beschermhelm (of hoed 
indien toegelaten in deze reeks) zijn verplicht. Het geheel moet ten allen tijde veilig en 
paardvriendelijk blijven. Indien er twijfel is over de items die men wenst toe te voegen, gelieve 
dit tijdig na te vragen via dressuur@paardensport.vlaanderen  

Inleg en Prijsuitreiking 
- De inleg per kür is €30 te betalen aan Paardensport Vlaanderen.  
- De top 3 van de eindranking wordt voor de prijsuitreiking in de piste verwacht.  
- Prijzen volgens nationaal dressuurreglement (1/4 van gestarte teams) 
- Prijzengelden (1/4 van gestarte teams): 1e team: €60 per teamlid, 2e team: €40 per 

teamlid 

Andere 
- Er worden voor iedere ruiter 2 bandjes en 1 parkingkaart vrachtwagen/trailer voorzien.  
- De CD/ USB stick wordt bij aanmelding afgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.  

Er wordt geen soundcheck voorzien.  
- Er kunnen geen boxen gereserveerd worden voor paarden in de Team Challenge. 
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