PROPOSITIONER FÖR VÄRMDÖ RIDKLUBBS
KLUBBMÄSTERSKAP SAMT TRÄNINGSTÄVLING I HOPPNING
för ryttare på lektionsponny/häst och ryttare med egen ponny/häst
söndagen den 30 december 2019
1. Anmälan och betalning:

Privatryttare och ridskoleryttare anmäler sig via Hippocrates Privatryttare uppstallade utanför Södra Evlinge som inte är
registrerade i Hippocrates kan även anmäla sig via mejl till info@varmdoridklubb.nu

2.

Anmälningstiden utgår den 22 december kl 20.00. Ev efteranmälan i mån av plats mot extra avgift 50:-.

3.

OBS! Kontrollera att du har betalat medlemsavgift för 2019.

4.

Tävlingarna hålls inomhus. Framridning utomhus, alt. I grupper I ridhuset, framhoppning inomhus.

5.

Klädsel: Vårdad – gärna klubbjacka/tröja (med lång ärm). Godkänd hjälm, ridskor med skaft eller stövlar är
obligatoriskt och för juniorer godkänd säkerhetsväst. Hästens utrustning enl TR (med ev undantag för
lektionshästar).

6.

Externa hästar ska visa vaccinationsintyg före urlastning.

7.

Regler för KM – se separat lapp.

8.

Startlistor och mer information kommer i veckan före tävlingen.

9.

Samling kl 10.00 på tävlingsdagen för genomgång och banbyggnad - obligatorisk närvaroför alla startande.

10. Alla placerade i KM klasserna får rosett, hederspris och KM-mästarna sitt namn på KM tavlorna.
Klasser, preliminärt tidsprogram och avgifter:
11.00
klass Cavalettiplätten, bana med bommar, rosett för deltagande. 270:- (egen häst 150:-)
klass 40cm clear round. 270:- - (egen häst 150:-)
Därefter klass 1 Junior - KM och 2 Senior- KM för Junior/Senior på lektionsponny eller lektionshäst
hoppning i två faser (A:0/A:0) Höjd: häst 0,75, D-ponny 0,65, C-ponny 0,55
Anm avg junior 300:-, senior 330:-. Klassen är öppen för dig som rider timmesgrupp K3-K4
klass 3 och 4 - KM för ryttare på egen ponny eller häst
hoppning i två faser (A:0/A:0) Höjd: Ekipaget rider på den höjd man är tävlings-/träningsmässigt,
dock lägst: häst 0,75, D -ponny 0,65 C-ponny 0,55, B-ponny 0,45 cm. Ange höjd i anmälan!
Anm avg junior 180:-, senior 200:-

Funktionärer
Tävlingen genomförs med den förutsättningen att samtliga deltagare hjälper till att bygga fram banan
och bygga bort efter tävlingen.
Alla ryttare som tävlar på klubbtävling hjälper även till på klubbens externtävlingar.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

/Tävlingskommittén i samarbete med ridskolan

