Reglement ATL-dressuurcompetitie 2017-2018
De dressuurcompetitie bestaat uit 5 indoor dressuurwedstrijden: 4 voorwedstrijden (11 november 2017, 16
december 2017, 20 januari 2018 en 17 februari 2018) en de finalewedstrijd op 14 april 2018.

▪ De dressuurcompetitie is opengesteld voor

paarden en pony’s in de klassen B t/m Z2.
▪ Alle wedstrijden worden verreden bij

Rijvereniging Beyaert te Alblasserdam, conform
de regels van de KNHS.
▪ Voor iedere wedstrijd wordt een apart

vraagprogramma naar de KNHS verzonden. De
inschrijving sluit steeds 10 dagen vóór de
wedstrijddatum. Bij overschrijding van het
maximaal aantal te plaatsen combinaties wordt
de inschrijving vervroegd gesloten. Nietgeplaatste combinaties ontvangen tijdig bericht
en kunnen eventueel op een wachtlijst worden
geplaatst.
▪ Alle wedstrijden inclusief de finale, met elk 2

proeven, komen in aanmerking voor winst/verliespunten. De finalewedstrijd is een open
wedstrijd en komt daarmee in aanmerking voor
winst-/verliespunten. Deelnemers die mee willen
dingen naar de extra prijzen dienen zichzelf in te
schrijven voor de finalewedstrijd in april. Er
worden geen uitnodigingen voor de
finalewedstrijd verstuurd.
▪ Na iedere voorwedstrijd wordt per rubriek een

ranglijst opgesteld van het behaalde percentage.
Op grond van deze ranglijsten worden
plaatsingscijfers toegekend, waarbij geldt: gelijk
percentage = gelijk plaatsingscijfer. De
plaatsingscijfers van beide proeven in een rubriek
worden opgeteld tot een maandcijfer, welke
meetelt in de plaatsing voor de finale. Een
combinatie die in een wedstrijd, om wat voor
reden dan ook, maar 1 proef rijdt krijgt geen
maandcijfer.

▪ De behaalde maandcijfers tellen mee per

combinatie. Een ruiter/amazone mag met
maximaal 2 paarden/pony’s deelnemen aan de
dressuurcompetitie. Als een combinatie in de
loop van de serie promoveert, dan blijven de
maandcijfers uit de lagere klasse meetellen. Het
is niet toegestaan, ten behoeve van de finale, in
een lagere klasse te blijven uitkomen.
▪ Voor de ranglijst van de finale tellen per rubriek

de combinaties mee, die aan tenminste 2 van de
4 voorwedstrijden (met elk 2 proeven) hebben
meegedaan en in totaal de laagste maandcijfers
hebben behaald. Bij deelname aan meer dan
2 wedstrijden tellen de beste 2 wedstrijden. In de
finale wordt van beide proeven een ranglijst
opgesteld en plaatsingscijfers worden bepaald op
basis van de percentages van de behaalde
punten. De plaatsingscijfers worden,
vermenigvuldigd met een factor 2, opgeteld bij
de maandcijfers van de beste 2 voorwedstrijden.
Dit totaal bepaalt de uiteindelijke winnaar. Bij
een ex-aequo is het resultaat van de finale
doorslaggevend. Is ook dat gelijk, dan beslist het
aantal punten voor de 1e proef van de
finalewedstrijd, met toepassing van ex-aequo
beoordeling.
▪ De organisatie kan bij kleine rubrieken besluiten

deze in handicap te combineren voor het
klassement.
▪ De organisatie behoudt zich het recht voor te

allen tijde wijzigingen door te voeren.
▪ De prijsuitreiking van de overall competitie wordt

aan het einde van de finaledag gehouden waarbij
de prijswinnaars in tenue dienen te verschijnen.

Behalve de geldprijzen in de competitie zijn er op de afzonderlijke wedstrijden cadeaubonnen van
Bouman Ruitersport te winnen.
Op de finaledag bedraagt het totale prijzengeld € 500, -- dat beschikbaar wordt gesteld door

De 1e prijs voor de overall winnaar bedraagt € 150,-

