
  
 
 
 
 

 

De AVR Dressage Education Cup is een regelmatigheidscriterium voor ruiters van het 

niveau 0 (hoogste proef) en niveau 2 (hoogste proef) in de categorie paard. 

 

Voor deze Cup komen 3 wedstrijden in aanmerking:  

•  26 APRIL 2020    Hof ter Zeedijcke   Diksmuide  

•  05 JULI 2020    Bilkboshoeve   Tielt 

•  16 AUGUSTUS 2020   Bocage    Oeselgem  

 

Per selectiewedstrijd krijgt de winnaar van het niveau (hoogste proef) een waardebon 

voor een dressuurstage. 

 

Er wordt een eindklassement bijgehouden en dit wordt als onderstaand opgemaakt: 

• 1 e plaats  25 punten  

• 2 e plaats  21 punten  

• 3 e plaats  19 punten  

• 4 e plaats  17 punten  

• 5 e plaats  15 punten  

• 6 e plaats  13 punten  

• 7 e plaats  11 punten  

• 8 e plaats    9 punten  

• 9 e plaats    7 punten  

• 10e plaats    5 punten  

• Vanaf de 11e plaats krijgt elke gestarte combinatie die als resultaat 58 % of hoger 

scoorde 3 punten en deze met een resultaat tussen 50 % en 57,99 % 1 punt.  

In geval van ex-aequo in de proef krijgen de ex-aequo ’s de punten van de plaats.  

 

Om te komen tot een tussenstand en een eindklassement worden de combinaties 

gerangschikt door de behaalde punten over de verschillende wedstrijden op te tellen.  
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In geval van ex-aequo in het eindklassement is het resultaat behaald tijdens de laatste 

kwalificatieproef doorslaggevend. 

Voor de eerste drie geklasseerden van het eindklassement is er eveneens een stage 

voorzien. Deze wordt overhandigd op het WVUR-gala op 24 oktober 2020. 

De dressuurstages worden telkens gegeven door de dressuuramazone Athina Van 

Robaeys (amazone Jonge paarden en Nationaal kleine tour) en dit telkens op stal AVR in 

Izegem.   

Afwijken van locatie kan enkel in onderling overleg met mevr. Van Robaeys zelf. 

De stage kan niet worden doorverkocht/doorgegeven. 


