Särskilda bestämmelser för Distriktsmästerskap i Södermanland
DM arrangeras inom Södermanlands Ridsportförbund för individuella ekipage.
DM kan arrangeras för häst och ponny i dressyr, fälttävlan, hoppning, körning och distans.
DM bör årligen genomföras i minst två tävlingsgrenar.
DM-medaljer utdelas till seniorer, Unga ryttare, juniorer samt ponny, kat B- C- och D (upp till 13 och 14-18 i fälttävlan).
DM-tecken skall utdelas oavsett antalet startande i klassen/kategorin. Dock ej för ridskolemästare.
Guld-, silver- samt bronsmedalj (DM-tecken) utdelas endast till ekipage som fullföljt samtliga tävlingsmoment!
* För deltagande i DM (senior, UR, junior, ponny) erfordras att ryttaren är medlem i och tävlar för klubb som tillhör
distriktet och är ansluten till SvRF.
Unga ryttare= ryttare mellan 19-21 (hoppning och dressyr).

* Det är icke tillåtet för ekipage att under ett och samma år deltaga i DM (senior, UR, junior, ponny) i mer än ett distrikt.
* Ryttare får ej deltaga i både DM, URDM eller JDM i samma gren under samma kalenderår.
* DM-klasserna (senior, UR, junior, ponny) är öppna för alla hästar och ponnyer.
* Häst/ponny får endast deltaga under en ryttare i samma klass. Ridskolehäst får deltaga 2 gånger med olika ryttare!
* Ryttare får deltaga med en häst alt en ponny/kategori.
Ryttare får endast delta i DM på en häst. Vid flera starter på olika hästar ska DM hästen anges före klassens början
När DM-tävling genomförs får ej annan regional eller nationell tävling i samma gren samtidigt genomföras i distriktet.
S T A T U T E R DRESSYR
DM avgörs i följande klasser:
Ponny kat B: Lagtävlansprogram 2003
Ponny kat C & D: Lätt A:4 2008
Juniorer: Lätt A:4 2008
Unga ryttare: MSV C:2
Seniorer: Msv B:4 2003
Domare med minst Msv B-behörighet skall användas i varje final.
Tävlingen skall arrangeras på Regionaltävling där varje klass för sig rids som vanlig klass enligt TR.

S T A T U T E R HOPPNING
DM avgörs i följande klasser:
Ponny alla kategorier: 0.90, 1.00, 1.10
Juniorer: 1.20
Unga ryttare: 1.25
Seniorer: 1.30
DM skall gå i A1:a
Tävlingen skall arrangeras på Regionaltävling där varje klass för sig rids som vanlig klass enligt TR.
S T A T U T E R FÄLTTÄVLAN
Tävlingen arrangeras på lokal tävling eller högre.
DM avgörs för seniorer i 100-klass
juniorer i 100-klass
lokal P80 tom 13 år
lokal P90 14-18 år
S T A T U T E R KÖRNING
DM avgörs i Lätt klass på Regional tävling eller Msv klass på Nationell tävling.
Ponny, Kallblod enbet och par samt Häst enbet och par.
S T A T U T E R DISTANS
DM avgörs i följande klasser:
8 mil. Ponny och häst tävlar i samma klass.
STATUTER RIDSKOLE EKIPAGE

Ridskole häst/ponny ska vara ridskolehäst/ponny enligt TR (mom 160).
Lektionsryttare enligt TR (Mom 111f)
Lokal ryttarlicens krävs (lektionsryttare går under lokal licens).
Hoppning: Storhäst 90 cm Ponny 80, 70, 60, 50
Dressyr: Storhäst: LB:3, ponny: LB:1

