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REGLEMENT VAN DE DRESSUURDRIEDAAGSE OM DE ZILVEREN STER 

 

1.  In alle rubrieken plaatsen de 1e prijswinnaars zich voor de finale. Per dagdeel kunnen in de 

gewone rubrieken maximaal 3 paarden per deelnemer uitgebracht worden. Flexibel starten is niet 

mogelijk.  

 

2.      De klassen B, L, M en Z/ZZ-licht paarden hebben elk een eigen finale. 

  De klasse L1/L2 wordt in handicap verreden, evenals de klasse M1/M2 en de klasse Z1/Z2/ZZ-licht. 

 

3. In alle rubieken geldt dat als 1 combinatie meer dan 50% van de rubrieken wint, dan gaat de 

nummer 2 door naar de finale, met uitzondering van de eerst gewonnen proef op het  

concours. 

 

Heeft nummer 2 zich ook al geplaatst dan kan plaats nummer 3 naar de finale etc. mits de 

combinatie minimaal een score van 60% heeft behaald. 

 

4. Men kan niet met meer dan 1 paard in een finale rubriek starten en kan maximaal met 2 paarden 

in verschillende finale rubrieken starten. 

 

5. Voor de B, L en M combinaties is de finale proef de eerste proef van de maand november. 

Proefnummers Klasse B = 5 / Klasse L = 9 + 13 / Klasse M = 17 + 21 

 

Z1, Z2 en ZZ-licht combinaties rijden in de finalerubriek de klassieke Kür op muziek. 

   

6.  De uitslag van de hoofdjury is doorslaggevend in geval van een ex aequo klassering. Eventuele  

protesten over de uitslag dienen binnen een half uur na de prijsuitreiking kenbaar gemaakt te 

worden aan de organisatie. 

 

7. Het maximaal aantal deelnemers in de finale rubrieken is in principe: 

B- finale: 6 deelnemers 

L- finale: 12 deelnemers (6 x L1 + 6 x L2) 

M- finale: 12 deelnemers (6 x M1 + 6 x M2) 

Z-finale: 16 deelnemers (6 x Z1 + 6 x Z2 + 4 x ZZ-licht) 

  

8. Aan de finalewinnaar van elke klasse (B, L, M en Z) wordt elk jaar een Zilveren-Ster-bokaal  

 uitgereikt. 

 

9. Voor de finalerubriek moet het reguliere startgeld worden betaald. De prijzen zijn in principe het  

 dubbele van de dagprijzen. Tevens worden er extra ereprijzen uitgereikt. 

 

10. In de finale klasse Z is er een publieksprijs. Het publiek kan speciale formulieren hiervoor inleveren 

bij de organisatie. De deelnemer die de meeste stemmen krijgt is publiekswinnaar. De winnaar van 

voorafgaand jaar kan niet herkozen worden. De prijs zal dan worden aangeboden aan de nummer 2. 

 

11. De prijsuitreiking van de finale rubrieken geschiedt te paard. 
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