Flanders Dressage Event
Central Oceans Dressage Battle Challenge 2019
Het idée ! :
-

Een afvallingswedstrijd gespreid over 3 dagen tijdens de FDE organisatie door 8 combinaties
van de kleine tour.
- Op dag één rijden 4 duo’s een proef, per duo gaat de combinatie met het beste resultaat door
naar de 2de ronde.
- Op de tweede dag rijden de 2 duo’s een proef er gaat per duo de beste combinatie door naar
de laatste ronde.
- De derde dag is de finale Battle Challenge tussen de 2 beste combinaties.
Er wordt geen klassement opgemaakt, enkel het dagresultaat is bepalend.

Wie kan deelnemen ! : Alle kleine tourcombinaties die in 2019 nog niet gestart zijn in een hoger
niveau en de drie proeven van het kleine tour niveau ,St.Georges, Intermediare I en Kürr kunnen
voorstellen mogen deelnemen aan deze Battle Challenge.
De voorkeur wordt gegeven aan ruiters die deelnemen aan het FDE evenement .

Motivatie ! : Alle combinaties ontvangen een financiële compensatie voor hun deelname,
naargelang men verder doorstoot in de Battle Challenge gaan de compensaties evenredig mee
omhoog. De deelnemende combinaties betalen geen startgeld voor dit showgedeelte .
Op vrijdagavond wordt er een receptie aangeboden door de FDE organisatie aan de combinaties en
de officials die deelnemen aan de Dressuur Battle Challenge .

Prijzengeld ! :
Extra bonus is voorzien voor alle deelnemers, deze bonus wordt verhoogd naargelang men
verder doorstaat in de showproef.
Praktisch ! :
-

De duo’s worden dagelijks door lottrekking ter plaatse gevormd, behalve de laatste 2
combinaties die in de finale starten.
De 1ste combinatie van een duo mag door lottrekking bepalen welke van de 3 proeven
zal gereden worden.
De 2de combinatie zal door lottrekking bepalen welk juryteam de proeven zal beoordelen.
De proeven en juryteams worden dagelijks opnieuw geloot door de resterende combinaties.
Indien een duo gelijkheid heeft van punten zullen de punten van de jury in C bepalend zijn, in
de Kürr is het artistieke resultaat bepalend.
De proeven worden met de normale wedstrijdkledij gereden, de rijzweep toegelaten en witte
bandages zijn wenselijk.
De Dressuur Battle Challenge is voorzien als onderdeel van het showgedeelte.
Een ruiter kan maar met één en hetzelfde paard deelnemen aan de Dressuur Battle Challenge.
Op woensdagavond zal de soundcheck plaatsvinden van de 8 deelnemers.
De lottrekkingen gebeuren telkens tijdens de middagpauze op het wedstrijdsecretariaat.
Bij teveel aan kandidaat deelnemers zal de FDE organisatie op basis van de inschrijvingen
bepalen wie de 8 & 2 reserve deelnemers zijn. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
In alle voorvallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de Dressage Battle Challenge
behoud de FDE organisatie zich het recht voor om in eer en geweten de juiste sportieve
beslissingen te nemen.

Hoe Inschrijven ! : Enkel via de e-mail van de FDE organisatie.
flanders-dressage-event.be
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