
WVUR – DRESSUUR – ZOMER 2020 

KAMPIOENSCHAP 
 
De zomerwerking blijft bestaan uit een 1-daags kampioenschap  

Er wordt een apart kampioenschap georganiseerd voor pony’s en paarden. 

 
KAMPIOENSCHAP OP 27 SEPTEMBER 2020 – NEW FLANDRIA RANCH  – TORHOUT 

• Het kampioenschap wordt gereden op 1 wedstrijddag 

• Er wordt per proef met een dubbele jury gewerkt  

• Enkel WVUR-gelicentieerde combinaties komen in aanmerking voor een klassement in de 

einduitslag van het kampioenschap.  Niet WVUR-gelicentieerde ruiters kunnen niet 

deelnemen aan deze wedstrijddag 

• Alle paarden/pony’s dienen over een geldige immatriculatie te beschikken 

• Indien geen deelname aan het kampioenschap is de combinatie niet verplicht om 2 proeven 

voor te stellen. 

Om in aanmerking te komen voor het kampioenschap moet de ruiter/amazone minstens 9 WVUR-
wedstrijden gereden hebben gedurende de zomerwerking 2020 waarvan minimum 4 in dezelfde 
combinatie.  Let wel: wanneer de ruiter/amazone met een paard en een pony deel neemt aan de 
dressuurwedstrijden dan moeten de  9 wedstrijden afzonderlijk geteld worden voor paarden en 
pony’s.   
Voor 4-jarigen, 5-jarigen en 6-jarigen zijn 5 wedstrijden voldoende. 
Een ruiter/amazone kan slechts in 1 combinatie per niveau in aanmerking komen voor het 
kampioenschap. De selectie van het paard waarmee aan het kampioenschap zal deelgenomen 
worden moet vóór de aanvang van deze wedstrijddag kenbaar gemaakt worden. 
De combinatie stelt op de dag van het kampioenschap 2 proeven voor, met uitzondering van de 

jonge paarden: 

• Niveau 00  I.1 en I.3 

• Niveau 0  I.1 en I.3 

• Niveau 1  I.2 en N1.2 

• Niveau 2  N1.3 en N2.2 (20 x 60 M) 

• Niveau 3  N3.3 (20 x 60 M) en Kür (20 x 60 M) 

• 4-jarigen  proef 4-jarigen (20 x 40 M) 

• 5-jarigen  proef 5-jarigen (20 x 60 M) 

• 6-jarigen  proef 6-jarigen (20 x 60 M) 

De kampioen wordt de deelnemer die voor zijn/haar niveau het hoogst aantal procenten behaald bij 
het optellen van de beide voorgestelde proeven (niet bij jonge paarden). 
Bij ex-aequo zijn de resultaten behaald in de hoogste proef doorslaggevend.  Indien ex-aequo blijft 
bestaan zullen de beoordelingspunten van de hoogste proef met, in eerste instantie, de punten met 
betrekking tot houding, zit en juist gebruik van de hulpen en, in tweede instantie, punten met 
betrekking tot gehoorzaamheid, vervolgens impuls en dan gangen en regelmaat, doorslaggevend zijn. 


