DM hoppning 7/10 2018
Välkomna till DM- hoppning för lektionshäst och lektionsponny i Östergötland.
Söndagen den 7 oktober 2018 på Hageby Ridklubb.

Särskilda bestämmelser:
●

●

Lektions DM i hoppning genomförs under hösten Klass: Ponny LD-10 cm, Häst 0.80 m Bed
A:inverkan Ryttare bedöms enligt TR lll mom 314 1.3. A:Inverkan: Detta är en tävlingsform
som innebär att ekipagen rangordnas efter lägst antal fel. Vid lika antal fel rangordnas
ekipagen efter högsta inverkanspoäng. Är även inverkanspoängen lika förklaras ryttarna
likaplacerade.
Anmälningstid från datum 2/9 till 30/9.

●

Efteranmälningar mottages i mån av plats till och med 6/10 kl.15:00 mot en kostnad av 60
kr/klass.

●

Anmälningar görs enbart via mail till tavlinghr@gmail.com
Skriv ryttarens namn, mailadress, telefonnummer, klubb, hästens namn, kategori och vilka
klasser som skall ridas.

●

Anmälningsavgiften kan swishas på plats en timme innan din start, ange namn på dig och din
häst, samt klass i meddelandet. Det går även bra att betala kontant på tävlingsdagen innan
din start.
Betalt ekipage räknas som startanmält.
Avanmälan kan göras till och med 30/9 utan att avgift erläggs. Utebliven avanmälan debiteras
startavgift samt straffavgift på 100 kr/klass om inte läkarintyg/veterinärintyg kan uppvisas
senast 7/10.

●

Ryttarmeddelande samt preliminära startlistor kommer att finnas på Hageby ridklubbs
hemsida from 6/10 kl.16.00.

●

Samtliga hästar/ponnys vaccinationsintyg skall visas i sekretariatet innan urlastning.

●

Tävlingen och framridningen hålls på fibersandbana.

●

Servering finns i lättare förtäring under tävlingsdagen.

●

Inverkansdomare/Banbyggare: Sofia Martinsson. Tävlingsledare: Lotta Johnsson.
Klubbdomare:

●

Förfrågningar innan tävlingsdagen görs på mail till tavlinghr@gmail.com
På tävlingsdagen ring sekreteriatet på 0738331760.
Första start 10.00
Klass 1 Ponny
LE - 5cm

(35,45,55,65cm)

Rosett till alla felfria ekipage

100+0:-

Klass 2 Ridhäst
LE - 5cm

(75cm)

100+0:-

Rosett till alla felfria ekipage
Klass 3 DM för lektionsponny
LD -10cm

(40,50,60,70cm) Bed A: inverkan

150+0:-

Rosett och plakett till samtliga placerade samt hederspriser till 1an, 2an och 3an.
Klass 4 DM för lektionshäst
LD-10cm

(80cm) Bed A: inverkan

150+0:-

Rosett och plakett till samtliga placerade samt hederspriser till 1an, 2an och 3an.
Klass 5 Lag DM

400+0

Regler: 3-4 ekipage/lag, de tre bästa resultaten räknas. laget kan vara mixat av ponnyer
och ridhästar. Varje klubb kan delta med flera lag. Denna klass ingår i den individuella
DM klassen 3 och 4, men anmäl laget tydligt under klass 5. Minst tre startande lag
krävs för att medaljer ska delas ut.
Rosett, plakett och DM medalj
Varmt välkomna!

