Endurance Awards 2019
1. Voorwaarden:
•

Ruiters dienen zich zelf op te geven bij de VLP-verantwoordelijke indien ze
in aanmerking komen voor één van bovenstaande awards.

•

Voorafgaand aan het jaar dat de ruiter een award verdient, dient hij/zij
reeds 2 jaar lid te zijn van de Vlaamse Liga (genoemd VLP) en tevens ook
het daaropvolgend jaar waarop de award wordt uitgereikt.

•

Het paard moet zijn kwalificaties succesvol hebben behaald op KBRSFgeorganiseerde wedstrijden.

•

De ruiter moet in 2019 minstens 1 endurancewedstrijd in België gereden
hebben.

•

De ruiter mag niet meer dan vijf CEI-wedstrijden gereden hebben in
dezelfde CEI-categorie van de te bekomen award in de voorbije 2 jaar.

2. Master Award
a. Algemeen
De Endurance Master Award is een initiatief van de VLP-commissie endurance.
Met deze Award wil de VLP-commissie ruiters en eigenaars stimuleren om
jonge talentvolle paarden op te brengen tot het niveau van 100 km. De Master
Award is een prijs ter waarde van € 125.
b. Voorwaarden
•

De Master Award wordt toegekend aan de VLP-ruiter van het paard dat
voor het eerst een proef CEI* van 100 km uitloopt.

•

Er kan maximum € 300 (niet cumuleerbaar met andere awards) uitgereikt
worden aan dezelfde ruiter per seizoen.

•

Om de award in ontvangst te nemen moet de genomineerde aanwezig zijn
op de prijsuitreiking.
c. Prijsuitreiking

Aan het einde van elk endurance-seizoen wordt een prijsuitreiking
georganiseerd door de VLP-commissie endurance.
De winnaars van de Master Award worden steeds persoonlijk gecontacteerd.

3. Professional Award
a. Algemeen
De Endurance Professional Award is een initiatief van de VLP-commissie
endurance.
Met deze award wil de VLP-commissie ondersteuning bieden aan ruiters en
eigenaars die willen doorgroeien naar het topniveau.
De Professional Award is een prijs ter waarde van € 150.
b. Voorwaarden
•

De Professional Award wordt toegekend aan de VLP-ruiter van het paard
dat voor het eerst een proef CEI** van 120 km uitloopt.

•

Er kan maximum € 300 (niet cumuleerbaar met andere awards) uitgereikt
worden aan dezelfde ruiter per seizoen.

•

Om de award in ontvangst te nemen moet de genomineerde aanwezig zijn
op de prijsuitreiking.
c. Prijsuitreiking

Aan het einde van elk endurance-seizoen wordt een prijsuitreiking
georganiseerd door de VLP-commissie endurance.
De winnaars van de Professional Award worden steeds persoonlijk
gecontacteerd.

4. Expert Award
a. Algemeen
De Endurance Expert Award is een initiatief van de VLP-commissie endurance.
Met deze award wil de VLP-commissie ondersteuning bieden aan ruiters en
eigenaars die willen doorgroeien naar het topniveau.
De Expert Award is een prijs ter waarde van € 150.
b. Voorwaarden
•

De Expert Award wordt toegekend aan de VLP-ruiter van het paard dat
voor het eerst een proef CEI*** van 160 km uitloopt.

•

Er kan maximum € 300 (niet cumuleerbaar met andere awards) uitgereikt
worden aan dezelfde ruiter per seizoen.

•

Om de award in ontvangst te nemen moet de genomineerde aanwezig zijn
op de prijsuitreiking.
c. Prijsuitreiking

Aan het einde van elk endurance-seizoen wordt een prijsuitreiking
georganiseerd door de VLP-commissie endurance.
De winnaars van Expert Award worden steeds persoonlijk gecontacteerd.

De VLP endurance commissie behoudt steeds het recht om het reglement te wijzigen.

