MOUNTAIN HORSE CHILDRENS CHALLENGE
FALSTERBO HORSE SHOW 7–15 JULI 2018
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DELTAGARE
Tävlingen är öppen för ryttare som är 12–14 år, födda år 2004–2006. Till final i Childrens
Challenge går 12 ekipage, de 3 högst placerade ekipagen från varje kvaltävling.
KVAL
F Equality Riders/Wermland Equestrian Games
Jump Club RF
Österlens RK/Grevlunda Grand Prix
F Runsten Equestrians/Runsten Equestrian Games

13 maj
27 maj
3 juni
17 juni

Kvaltävlingarna rids i 2 omgångar i 1,20 hoppning samma dag.
Omgång 1, bed. A:Inverkan, med två inverkansdomare
Om två eller flera ekipage erhåller samma felpoäng skiljs ekipagen åt genom
inverkanspoängen).
50 % av antal startande i omgång 1 går vidare till omgång 2, dock minst 10 ekipage.
Om två eller flera ekipage har samma felpoäng som den sist kvalade inom 50 %, går även
dessa vidare till omgång 2.
Omgång 2, bed. A:1a,
Den totala kvalvinnaren är det ekipage som har bäst sammanlagt resultat efter båda
omgångarna enligt platssiffermetoden. Vid lika platssiffra avgör placeringen i omgång 1.
Ryttare kan starta flera hästar.
ANMÄLAN TILL FALSTERBO HORSE SHOW
1) Anmälan till Falsterbo för kvalade ekipage görs via hemsidan
www.falsterbohorseshow.com under ”Registrera” och därefter ”Registrera ryttare”, senast
20 juni. Inga efteranmälningar. Ingen start- eller veterinäravgift i Falsterbo.
2) Anmälan ska även göras i TDB, via länk https://tdb.ridsport.se/meetings/44742
FALSTERBO HORSE SHOW
FINAL
Omgång 1, 10 juli: 1,20 hoppning, bed. A:Inverkan. Två domare i inverkansridning. Rids på
Falsterbobanan. En häst/ryttare.
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(Hederspris, plakett och rosett)
Omgång 2, 11 juli: 1,20 hoppning, bed. A:1a. Alla från omgång 1 går vidare till omgång 2. Rids
på Internationella hopparenan.
Start i omvänd resultatordning från första omgången, ettan startar sist, tvåan näst sist o s v.
Banan ska vara teknisk, med kombinationer och relaterade distanser.
Vattenspegel/plastmatta kan ingå.
(Hederspris, plakett och rosett).
TOTALVINNARE
Vinnare är det ekipage som har lägst platssiffra efter båda omgångarna. Vid lika platssiffra
avgör placeringen i omgång 1.
(Hederspris, plakett och rosett till den totala vinnaren).
FÖRBEREDELSER
Inför finalen finns möjlighet att 11 juli 08.00–08.30 skritta hästarna inne på Internationella
Hopparenan.
BESTÄMMELSER
TR III moment 316, A:Inverkan gäller i omgång 1 vid kvaltävlingarna och omgång 1 vid
finalen. Om två eller flera ekipage får samma antal felpoäng i omgång med A:Inverkan skiljs
ekipagen åt genom inverkanspoängen.
INTRÄDESBAND I FALSTERBO
Alla ryttare får 3 band var, som gäller 9–11 juli 2018.
UPPSTALLNING
Glöm inte att fylla i önskemål om uppstallning. Uppstallning 9–11 juli.
Tidigast ankomst 9 juli kl. 15.00. Avresa senast 11 juli kl. 18.00.
Meddela särskilda önskemål direkt till vår nationella uppstallningschef senast 21 juni på
uppstallning@falsterbohorseshow.com.
BOX- OCH ELAVGIFT
Boxavgiften, 1 800 SEK, anmäls och betalas via TDB. Betalning ska vara oss tillhanda senast
20 juni.
Elavgift 500 SEK anmäls och betalas via TDB. Betalning ska vara oss tillhanda senast 20 juni.
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering.
Boxavgiften måste vara inbetald enl. ovan för att din boxplats ska vara bekräftad. Ingen
bokning/betalning av boxplats i efterhand.
SÄRSKILD UPPSTALLNING HELA VECKAN – BEGRÄNSAT ANTAL BOXAR
För hästar som tävlar under Falsterbo Horse Show finns möjlighet att i stället hyra boxar
under hela perioden fredag 6 juli–måndag 16 juli för en kostnad av 3 950 SEK inkl.
moms/box. Priset inkluderar 3 balar strö (kutterspån), men inte hö. Beställning och betalning
av dessa boxar sker via TDB.
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CAMPING
Husvagnar, husbilar och camping hänvisas till Falsterbo Horse Show Camping. För mer
information om camping: falsterbocamping@caterevent.se
Det finns även en mycket uppskattad familjecamping på särskild plats nära tävlingsområdet.
MEDDELANDE TILL RYTTARE
Ryttarmeddelande meddelas på hemsidan samt på Equipe.
www.falsterbohorseshow.com / www.equipe.nu
FRÅGOR
Skickas till: wannius@falsterbohorseshow.com
Välkommen till Falsterbo Horse Show 7–15 juli 2018!
Organisationskommittén för Falsterbo Horse Show
Jan Olof Wannius
Ordförande
Godkänd av SvRFs generalsekreterare Annika Tjernström 180123
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