
WVUR – DRESSUUR – ZOMER 2020 
 

EQUI’LUXX DRESSAGE CUP 
 

 
De Equi’luxx Dressage Cup is een regelmatigheidscriterium voor ruiters in de categorieën van 
de jonge paarden: niveau 4-jarigen, 5-jarigen en 6-jarigen (regionaal). 
  
Voor deze Cup komen 4 wedstrijden in aanmerking:  
•  01 MEI 2020    Epona - Marke 

• 12 JULI 2020    Jumping Waregem – Waregem 

• 16 AUGUSTUS 2020   Bocage 1820  - Oeselgem 

• 27 SEPTEMBER 2020   New Flandria Ranch - Torhout (kampioenschap WVUR) 
 
Per selectiewedstrijd en per niveau ontvangt de winnaar een naturapakket uit het Adamsbro 
gamma. 
 
Er wordt eveneens een eindklassement per niveau bijgehouden en dit wordt opgemaakt 
volgens onderstaande formule: 
• 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 eindklassement worden de combinaties gerangschikt 

door de behaalde punten over de verschillende wedstrijden op te tellen.  

In geval van ex-aequo in het eindklassement is het resultaat behaald tijdens de laatste 

kwalificatieproef doorslaggevend. 

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

naturapakket voorzien.  



• 1 e plaats  naturapakket twv 300,00 euro  

• 2 e plaats  naturapakket twv 200,00 euro 

• 3 e plaats  naturapakket twv 100,00 euro 

Deze pakketten wordt overhandigd op het WVUR-galabal op 24 oktober 2020 door de dhr. 

Morisse Michiel van Equi’Luxx , vertegenwoordiger Adamsbro Benelux. 

 


