Påskacupen med Klubbmästerskap
Dressyr 19/4 Hoppning 20/4
Proposition
Särskilda bestämmelser
1. Tävlingen är en klubbtävling och därmed öppen för alla klubbens medlemmar.
Tävlingen anordnas enligt TR om inte propositionen säger annat.
2. Anmälan och betalning sker via tävlingsdatabasen (TDB). Ridskoleryttare måste prata
med sin ridlärare innan anmälan.
Ordinarie anmälan utgår den 2019-04-12 kl: 18:00
Därefter efteranmälan (via TDB) till 2019-04-20 i mån av plats.
Anmälan kan återtas i TDB t. o. m. 2019-04-12 kl: 18:00
Ekipage som ej avanmält och inte kommer till start får ej anmälningsavgiften
återbetald.
Giltigt läkar- eller veterinärintyg behövs.
3. Tävlingsplatsen är Jutagården.
Dressyr
Tävlingsbana häst: Ridhus, framridning: ridbana ute framför Frida och Johans hus.
Tävlingsbana ponny: Ridbana ute, framridning: Ridbana ute.
Hoppning
Tävlingsbana: Ridhus
Framhoppning: Ridbana ute
Framridning: Ridbana ute
4. Ryttarmeddelande
Se equipe online.
5. Servering på tävlingsplatsen
Café Krubban håller öppet under tävlingsdagarna och serverar korv, macka och fika.
6. Funktionärer
Kontaktperson: Tävlingskommittén srstavling@hotmail.com
Resultatansvarig: Åsa Borg
Tävlingsledare: Josefine Bengtsson 0733 92 08 39
Dressyr
Domare häst: Carina Andersson
Domare ponny: Jan Holm

Hoppning
Inverkansdomare: Frida Hansson
Domare: Frida Berglin
Banbyggare: Fanny Nilsson
Övrig information
•
•
•
•

Står du som reserv på ridskolehäst betalas ingen efteranmälningsavgift på sen
anmälan.
Ekipage som tävlar eller ingår i tävlande team som tävlar på lokal nivå eller högre
under helgen och vill delta i KM-hoppningen har möjlighet att rida under fredagen
efter att hoppbanan är byggd. Kontakta tävlingsledningen i god tid innan.
Varje ryttare bidrar med en funktionär till tävlingen. För att kunna bemanna tävlingen
rätt är det viktigt att namnge funktionären vid anmälan i meddelanderutan på TDB.
Regler
Det räcker med att rida ett program för att få resultat i både påskacupen och KM.
Samma koefficienter som tidigare används. Vill man kan man rida olika program i
påskacupen och KM, det anger man i så fall i anmälan. Om man väljer att rida samma
program två gånger så räknas dock resultatet i första rundan både i cupen och som
KM-resultat.
Påskacupens regler:
För att delta i påskacupen ska du rida både dressyr och hoppning (bed. A: Inverkan).
Du kan tävla olika hästar i de olika grenarna. Du väljer själv vilken höjd och vilket
dressyrprogram. Alla tävlar mot alla! Prisutdelning sker i cupen efter lördagens
hoppning.
KM Dressyr:
Ponnyklasserna avgörs enligt de nya reglerna i TR med åldersindelning istället för
kategorier:
RÅ 12 - Öppen för ryttare som under kalenderåret fyller 8-12 år.
RÅ 16 - Öppen för ryttare som under kalenderåret är 13-16 år.
RÅ Öppen - Öppen för ryttare från 13 år övre åldersgräns 20 år.
Hästklasserna rids i kategorierna:
Children; från och med det kalenderår ryttaren fyller 12 år till och med det kalenderår
ryttaren fyller 14 år.
Junior; till och med det kalenderår ryttaren fyller 18 år.
Senior; från och med det kalenderår ryttaren fyller 19 år.
För att kunna bli klubbmästare krävs godkänt resultat i sitt ridna program.
Tävlingen genomförs med koefficient på resultaten.
Lätt C:1 med godkänd procent (50%) x 1,0
Lätt B:1 med godkänd procent (50%) x 1,1
Lätt A:1 med godkänd procent (50%) x 1,2
Msv C:1 med godkänd procent (50%) x 1,3
Clear-round rosett till alla ekipage med godkänd procent 50% i KM klasser finns att
köpa för 30 kr i cafeterian.

KM Hoppning bed A0:A0
Höjder: LE-10/70cm till LB/110cm
Vid färre än tre deltagare slås klassen samman med närmast högre klass (högsta
klassen för dagen slås samman med den under).
KM avgörs i kategorivis för ponnyryttare och i ryttarkategorierna children, junior och
senior för häst.
Placering i KM: avgörs genom att de lägre höjderna har med sig fel in i tävlingen.
LB/110 cm 0 fel
LC/100 cm 2 fel
LD/90 cm 4 fel
LE/80 cm 6 fel
LE-10/70 cm 8 fel
För att kunna bli klubbmästare krävs felfri runda i fas 1 om man är enda startande
ekipage i sin ryttarkategori.

Varmt välkomna!

