KM i hoppning 11/11
Proposition för Säfva Ridklubbs klubbmästerskap i hoppning för ponny och häst, söndagen den
11 november 2012.
Särskilda bestämmelser
1. Anmälningstiden utgår kl 18.00 den 8 november. Anmälan sker på anslag i stallet eller på
tavling@safvark.se. Obs! Ange namn, personnummer (6 siffror) samt din funktionär (en förälder,
kompis eller om du själv ska vara), om du rider på ridskolehäst ange minst 3 olika alternativa hästar
samt vilken/vilka klass/klasser du vill rida.
2. Alla avgifter betalas på plats i sekretariatet. Anmälda ekipage som inte deltar debiteras ordinarie
anmälningsavgift, vilken ska betalas utan anmodan. Anmälan gäller också som startanmälan.
3. För sent inkommen anmälan behandlas som efteranmälan och tas emot i mån av plats. Avanmälan
gäller fram till dagen före, dvs. den 10 november kl 18.00 på mejl: tavling@safvark.se annars på
telefonnumret: 0700916223.
4. Tävlingen äger rum i ridhus. Framridning sker utomhus på sandbana om vädret tillåter, annars i
collectingring i ridhuset.
5. Resultatansvarig: Sekretariatet
6. Ryttarmeddelande och preliminära startlistor kommer att finnas på vår hemsida senast den 9
november kl 18.00 (www.safvark.se). Uppdaterade startlistor kvällen före tävlingsdagen kl 21.00.
7. Ändamålsenlig ridklädsel och säkerhetsväst i samtliga klasser (säkerhetsklass 2 eller 3).
8. Vaccinationsintyg skall uppvisas i sekretariatet före utlastning för de hästar som inte är uppstallade
på Säva Ridcenter.
9. Vi ser gärna att du eller målsman har grönt kort men det är inget krav för klubbtävling.
10. Sekretariatet öppnar kl 8.00.
11. Max 2 starter per ryttare samt max 3 starter per häst.
12. I första hand en start per ekipage för ridskoleryttare. Skriv den klass du helst vill vara med på först
på anmälan.
13. Klubbmästare utses i klass 3 – Privatryttare med ponny, ridskoleryttare med ponny, privatryttare
med storhäst och ridskoleryttare med storhäst. Det måste vara minst 3 deltagare i varje klass,
annars slås den ihop med en annan klass.
14. Ridskolehäst kan lånas mot avgift, 130 kr/klass, efter överenskommelse med Säva Ridcenter.
15. OBS! Alla kategorier kommer att slås ihop i alla klasser.
Preliminärt tidsprogram söndag 11 november
Kl 9.00

Klass 1, LE

Kat A: 40 cm, kat B: 50 cm, kat C: 60 cm, kat D: 70 cm, häst: 80 cm.
Clear round [Avgift: 70 kr + ev. hästhyra]

d.e.

Klass 2, LD

Kat A: 50 cm, kat B: 60 cm, kat C: 70 cm, kat D: 80 cm, häst: 90 cm.
Stilbedömning [Avgift: 70 kr + ev. hästhyra]

d.e.

Klass 3, LC
KM

Kat A: 60 cm, kat B: 70 cm, kat C: 80 cm, kat D: 90 cm, häst: 100 cm.
Två faser A:0/A:0 [Avgift: 100 kr + ev hästhyra]

Välkomna!

