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Thalassa Cup
WVUR Dressuur - 2022

De Thalassa Cup is een regelmatigheidscriterium voor ruiters in de categorie Niveau 1
Paard

Thalassa by Melanie Dupont biedt revalidatie en training op maat van uw paard. Je kan er
terecht voor aquatraining, halotherapie/zouttherapie en paardenspa.

Voor het criterium komen 5 selectiewedstrijden in aanmerking:
● 24 april 2022 Bocage 1820 Dentergem
● 5 juni 2022 De Blauwe Zaal Brugge
● 17 juli 2022 Ruitershof Cavallo Vlamertinge
● 24 juli 2022 Snippenhof Leffinge
● 31 juli 2022 Het Gouden Bit Loppem
● 21 augustus 2022 ‘t Paddegat Stalhille
● 18 september 2022 Tiliahof Ingelmunster
● 25 september 2022 Ruitershof Cavallo Vlamertinge

Het klassement wordt per proef bijgehouden en wordt als onderstaand opgemaakt:
1e plaats: 25 punten
2e plaats: 21 punten
3e plaats: 19 punten
4e plaats: 17 punten
5e plaats: 15 punten
6e plaats: 13 punten
7e plaats: 11 punten
8e plaats: 9 punten
9e plaats: 7 punten
10e plaats: 5 punten

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

Voorwaarden combinaties

● De selectie geldt voor een vaste combinatie ruiter/paard.
● Elke deelnemende combinatie dient te voldoen aan onderstaande voorwaarden:

○ Paard moet beschikken over geldig immatriculatienummer
○ Ruiter/amazone beschikt minimum over licentie D02

● Enkel voor WVUR-gelicenseerde ruiters

De prijzen

Per selectiewedstrijd ontvangen de eerste 3 geklasseerden een naturapakket ter waarde
van:

1e plaats: Waardebon twv €37,50
2e plaats: Waardebon twv €22,50
3e plaats: Waardebon twv €15,00

De eindwinnaars (top 3) worden op het galabal uitgenodigd en ontvangen een
naturapakket ter waarde van:

1e plaats: Waardebon twv €250,00
2e plaats: Waardebon twv €150,00
3e plaats: Waardebon twv €100,00

Voorwaarden prijzen

● Prijzen worden op de wedstrijddag uitgereikt en worden niet bijgehouden als je
niet aanwezig bent op de prijsuitreiking.

● Prijzen voor de eindwinnaars worden uitgereikt op het galabal, de eindwinnaars
(top 3) ontvangen een uitnodiging*. Indien je niet aanwezig bent op het galabal
zullen de prijzen beschikbaar zijn bij de sponsor van de cup.
*er is een korting voorzien op toegangsprijs voor de eindwinnaars, tickets zijn op
naam en dus niet overdraagbaar.
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