WIJZIGINGEN 2018
1. DAGVERGUNNINGEN:
Ruiters en amazones, niet aangesloten bij de K.R., kunnen drie maal per
seizoen deelnemen aan een KR‐wedstrijd ;
Î Indien men in klassement wil deelnemen moet men in het bezit zijn van
‐> een dagdeelnemingsrecht( 5€ p/ws)
‐> een L01‐licentie(eenmalig 17€) + rekeningnummer opgeven
‐> een betaald immatriculatienummer.(eenmalig 125€)
‐> indien men buiten klassement wil deelnemen moet men in het bezit
zijn van ;
‐> een L01‐licentie(eenmalig 17€)
‐> een dagdeelnemingsrecht(5€ p/ws)
Inschrijven moet gebeuren via email ; info@krdressuur.be

2. UITBETALING GELDPRIJZEN !!!
De Geldprijzen van alle proeven(initiatie, niv 1,2 en 3) worden door de VLP
vanaf zomerseizoen 2018 op jullie rekening gestort.
De geldprijzen van de L01‐proeven worden wel nog ter plaatse uitbetaald.
Zorg dus dat jullie rekeningnummer dat bekent is bij Equibel juist is !
De Ruiters die in de prijzen zijn worden geacht aanwezig te zijn tijdens de
prijsuitreiking zo niet vervalt hun geldprijs !!!!
3. Handicapsysteem is aangepast !!!!
Elke combinatie :
‐> kan ten alle tijden op eigen verzoek over gaan naar een hoger niveau
van zijn/haar keuze. Zelfs meer dan 1 niveau. Wanneer men in het hoger
niveau heeft deelgenomen kan men enkel nog 1 niveau zakken bij ‐3
bonuspunten.

‐> een positief saldo op zijn bonusniveau gehaald heeft van 30 punten
dan is hij/zij verplicht in het daaropvolgende jaar over te gaan naar een hoger
niveau.
‐> een negatief saldo op zijn bonusniveau behaald heeft van ‐3
punten mag hij terug een niveau lager starten.
‐> punten toekenning is iets gewijzigd nl bij percentage lager dan 55% krijgt
men 1 negatief punt.
Zie VLP‐reglement 2018 !!!!!

4. Proeven van niveau 2 en 3.
Let goed op want vanaf dit seizoen zijn deze proeven verschillend naargelang
ze gereden worden op 40m of op 60m.
Je kan deze terugvinden op de website van de VLP.

