EVALUATIE DRESSUURWEDSTRIJD
Editie 11.10.2011

Dit document is vertrouwelijk. De organisator of het secretariaat zorgt dat elke rubriek ingevuld wordt door
de desbetreffende personen. Dit volledig ingevulde document dient door de organisator of secretariaat te
worden verstuurd naar de VLP in de week die volgt op de wedstrijd. (eventueel in afzonderlijke gesloten
enveloppen per persoon/pagina).

Nummer wedstrijd:
Plaats:
Datum:
Organisator:
Secretariaat:

………………
………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

A. Rubriek in te vullen door het wedstrijdsecretariaat
1. Namen van de personen op het wedstrijdsecretariaat:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Hoe was de samenwerking met:
Zeer goed

Goed

Matig

Kan beter

Commentaar

Kan beter

Commentaar

Jury’s
Steward(s)
Organisator
Ruiters
Secretarissen
2. Locatie + materiaal:
Zeer goed

Goed

Matig

Plaats
wedstrijdsecretariaat
Elektriciteit
Kopieermachine
Bewegwijzering
Sanitair
Was er de mogelijkheid om stallen te huren?
Was er restauratie voorzien?
Eventuele geschreven opmerkingen van het wedstrijdsecretariaat:
Naam, handtekening en datum van het wedstrijdsecretariaat:

ja / neen
ja / neen

B. Rubriek in te vullen door de voorzitter van de jury
Nummer wedstrijd:
Plaats:
Datum:

………………
………………………………………………………………………
………………

1. Naam voorzitter van de jury: ………………………………………………………………..
2. Officiëlen
2.1 Heeft u opmerkingen over het functioneren van één of meerdere van de officiëlen?
(Indien ja, gelieve uw opmerkingen op de keerzijde te noteren ter behandeling op de commissie dressuur VLP.)

ja / neen
2.2 Was er:

Een
Een
Een
Een

veearts?
steward?
dokter/EHBO?
hoefsmid?

Ter
Ter
Ter
Ter

plaatse
plaatse
plaatse
plaatse

/
/
/
/

beschikbaar
beschikbaar
beschikbaar
beschikbaar

/
/
/
/

niet
niet
niet
niet

bereikbaar
bereikbaar
bereikbaar
bereikbaar

3. Juridische procedure
3.1 Zijn er klachten, objecties of verslagen geweest, sancties opgelegd?
ja / neen
3.2 Heeft de beroepsjury moeten optreden?
Niet van toepassing / ja / neen
(Indien ja, gelieve de namen en adressen van de leden die de voorzitter samenriep om zijn beroepsjury
samen te stellen op de keerzijde te noteren)

4. Organisatie
Zeer goed

Goed

Matig

Kan beter

Commentaar

Algemene indruk
Onthaal medewerkers
Werking
wedstrijdsecretariaat
Bereikbaarheid
wedstrijdsecretariaat
Staat juryhokjes

Was er een speaker aanwezig?
Was er tijdens de proeven voldoende hulp van bekwame secretarissen?

ja / neen
ja / neen

Eventuele geschreven opmerkingen van de voorzitter van de jury:

Handtekening en datum van de voorzitter van de jury:

2/6
________________________________________________________________________________
Klossestraat 64 - 9052 Zwijnaarde – T: 09 245 70 11 – F: 09 245 70 12 - Rek.N°441-0633381-22
info@vlp.be - www.vlp.be

C. Rubriek in te vullen door de steward
Nummer wedstrijd:
Plaats:
Datum:

………………
………………………………………………………………………
………………

1. Naam chief steward: ………………………………………………………………………………………….
Aantal stewards? ………..
Namen andere steward(s):………………………………...................................................
2. Organisatie
Zeer goed

Goed

Matig

Kan beter

Commentaar

Algemene indruk
Piste 1 / bodem
Piste 2 / bodem
Paddock / bodem
Parking
deelnemers
Parking publiek
Algemene
veiligheid
Was de doorgang parking/paddock veilig?
Was de doorgang paddock/piste veilig?

ja / neen
ja / neen

3. Wedstrijdverloop

Verliep de wedstrijd volgens het voorprogramma?
ja / neen
Bij neen : wat is er gewijzigd en werden de betrokkenen op tijd verwittigd?
…………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Is de wedstrijd verlopen volgens de reglementen?
ja / neen
Is er bitcontrole gedaan
ja / neen
zo ja, op welke proeven? ……………………………………………………………
Is er controle gedaan op de parking/ trailers/ stallen?
ja / neen
Zo neen, waarom niet?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zijn er onregelmatigheden vastgesteld op het volledige wedstrijdterrein?
ja / neen
Zo ja, geef een korte omschrijving.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Werden er officiële waarschuwingen gegeven, aan personen welke in verband staan met de
sport?
ja / neen
Zo ja, wie en geef een korte omschrijving.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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4. Terrein + Materiaal
Werd er voldoende materiaal (dressuurhekjes, ….) voorzien?
Was het materiaal in goede staat om een veilige wedstrijd te waarborgen?
Werd de piste goed onderhouden tijdens de wedstrijd?

ja / neen
ja / neen
ja / neen

5. Hoe was de samenwerking met:
Zeer goed

Goed

Matig

Kan beter

Commentaar

Organisator
Secretariaat
Jury
Ruiters
Verdere opmerkingen van de steward:

Handtekening en datum van de steward:
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D. Rubriek in te vullen door minstens twee deelnemers aan deze wedstrijd
Nummer wedstrijd:
Plaats:
Datum:

………………
………………………………………………………………………
………………

NAAM DEELNEMER 1: ………………………………………………………………………
Uw algemeen beeld van:
Zeer
goed

Goed

Matig

Kan
beter

Commentaar

Jury’s
Steward
Wedstrijdsecretariaat
Piste
Paddock
Parking

Waren de resultaten snel te verkrijgen en gemakkelijk bereikbaar?
Is de prijsuitreiking vlot verlopen?
Was de prijsuitreiking te paard of te voet?
Werd bovenstaande gecommuniceerd?
Heeft u hinder ondervonden van afwezigheden van ruiters?

ja / neen
ja / neen
Te paard / te voet
ja / neen
ja / neen

Geef uw algemene indruk, persoonlijke opmerkingen en suggesties over het verloop van de
wedstrijd:

Wij danken u voor uw medewerking.

Handtekening en datum van deelnemer 1:
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Nummer wedstrijd:
Plaats:
Datum:

………………
………………………………………………………………………
………………

NAAM DEELNEMER 2: ………………………………………………………………………
Uw algemeen beeld van:

Zeer
goed

Goed

Matig

Kan
beter

Commentaar

Jury’s
Steward
Wedstrijdsecretariaat
Piste
Paddock
Parking

Waren de resultaten snel te verkrijgen en gemakkelijk bereikbaar?
Is de prijsuitreiking vlot verlopen?
Was de prijsuitreiking te paard of te voet?
Werd bovenstaande gecommuniceerd?
Heeft u hinder ondervonden van afwezigheden van ruiters?

ja / neen
ja / neen
Te paard / te voet
ja / neen
ja / neen

Geef uw algemene indruk, persoonlijke opmerkingen en suggesties over het verloop van de
wedstrijd:

Wij danken u voor uw medewerking.

Handtekening en datum van deelnemer 2:
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