Tågarpsortens RF hälsar alla välkomna till

Pay & Cross
Lördagen den 21/9, med start kl. 10,00

1. Anmälan görs i TDB senast den 18/9 kl 18:00
2. Avsikten är att ge ekipage möjlighet att träna terräng under tävlingsliknande förhållanden.
Tränare eller annan medhjälpare får gärna följa med in på banan. Minderåriga ska ha vuxen med sig.
Varje ekipage erbjuds möjlighet att genomföra hela ritten, oavsett antalet olydnaden.
3. Anmälningsavgiften är 200kr/höjd, betalning sker i TDB.
Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet vid begäran.
Startlista kommer att finnas på www.tagarprf.se senast dagen innan.
4. Banan är öppnar ca 40 min före första start. Öppen att gå under pågående ritter till fots.
Det är OK att skritta den till ca 20 min innan första start med hjälm och väst.
5. TR:s bestämmelser avseende hästens hälsotillstånd samt reglerna om otillåten bestraffning kommer
att tillämpas.
Ändamålsenlig klädsel och av säkerhetsskäl ha uppsatt hår. Godkänd hjälm och godkänd säkerhetsväst är
obligatoriskt! Samma regler som vid fälttävlan.
För att förbereda sig inför tävling är det bra att läsa tävlingsreglerna, TR finns på denna länk;
http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/
6. Enklare servering finns
7. Förfrågningar besvaras på tel. 0765-470682 eller på nelina.jonsson@gmail.com
Avanmälan skall ske senast kvällen innan. Får ni förhinder på tävlingsdagen, var god meddela via sms till
sekretariatet på 0765-470682
8. Viktigt! Du som är medlem i en ridklubb/ryttarförening, som är ansluten till Svenska

Ridsportförbundet, har en medlemsförsäkring som gäller på alla tävlingar och träningar med
häst (t.ex. Pay and Jump), samt resa till och från sådan aktivitet. Därför är det viktigt att DU
som INTE är medlem i någon ridklubb/ryttarförening ser över sin olycksfallsförsäkring då
ingenting gäller om någonting skulle hända.

Preliminärt tidsprogram:
Lördagen den 21/9, start kl. 10,00
Höjd 60 cm med alternativ hinder på 80 cm
Max 2 starter
Rosett och plakett finns att köpa i sekretariatet.

Hjärtligt välkomna
Tågarpsortens ryttarförening

