Lagdressyr division II Häst 2014
Syfte
Syftet med lagdressyren är att skapa gemenskap inom och mellan klubbarna i
distriktet samtidigt som tävlingen ska stimulera ryttarna till träning och därmed
fortsatt utveckling av ekipaget.
Bestämmelser
Alla klubbar som deltager med lag är skyldiga att inom en tvåårsperiod arrangera en
omgång i respektive division som klubben deltager i.
Arrangerande klubbar förbinder sig att anslå av distriktet anvisat reklammaterial när
sådant finns.
Tävlingen rids i tre omgångar på lokal eller regional tävling.
Varje lag består av tre ryttare. Lagets sammansättning får gärna ändras, helt eller
delvis, inför varje omgång.
Omgång 1 och 2 rids i Lätt A:3 2003
Omgång 3 rids i Lätt A:4 2008
Ryttare får ej rida i mer än ett lag (ifall klubben deltager med flera lag).
Individuell start är obligatorisk i den klass som ryttaren rider för laget.
Klubballianser är tillåtna mellan max två (2) klubbar. (uppdaterat 121220)
Tävlingen är öppen för hästar enligt TR.
Laguppställning meddelas respektive arrangör enligt meddelande till
ryttare/lagledare.
Varje klubb får deltaga med ett lag. Vid färre än 13 anmälda lag kan klubbarna få
starta med ytterligare ett lag. Om fler klubbar önskar deltaga med ett ”andra” lag kan
lottning ske.
Minimum 4 lag för att serien ska genomföras.
Startberättigade
Ryttare som tävlar, har licens, för en klubb i Örebrodistriktet är startberättigad.
Arrangörer 2014
30 augusti Linde Ridskola
13 september Ryttarkamraterna Kumla
11 oktober Gyttorps Ridklubb
Anmälan
Klubben anmäler sitt lag till Örebro Läns Ridsportförbund senast den 10 aug. Obs
sista dag för att slippa förhöjd avgift. Anmäl via formulär på www.distriktet.nu.
Anmälningsavgiften är 1 200: -, vilken faktureras klubb som anmält lag.
Efteranmälan i mån av plats till förhöjd avgift, 1 600: -. Distriktskansliet meddelar
arrangörerna i god tid före seriens start vilka kubbar som anmält lag. Även angivna
lagledare meddelas.
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Meddelande till ryttare ska skickas även till lagledare.
Det åligger distriktet att ansvara för den ekonomiska avstämningen efter avslutad
serie.

Lagavgifterna fördelas mellan arrangerande klubbar och distriktet sedan distriktets
kostnader dragits av.
Priser
I de tre grundomgångarna erhåller placerade ryttare rosett och hederspris, och om
möjligt även stallplaketter, vilket bekostas av arrangerande klubb.
Det lag som segrar totalt i divisionen erhåller lagrosetter och hederspris till de ryttare
som har ridit för laget (dock max 6 stycken). Deltagarna i övriga lag som placerar sig
erhåller lagrosetter (dock max 6 stycken).
Det är den arrangerande klubbens ansvar att se till att priserna finns på plats inför
finalomgången. Håll kontakt med distriktskansliet!
Likaplacering
Om två lag slutar på samma poängsumma vinner det lag vars sämsta ryttare har högst
procent. Om även detta är lika vinner det lag vars sämsta ryttare har högst poäng
under allmänt intryck.
Förfrågningar
Distriktskansliet tel 019-17 55 97 alt 070-925 69 59 eller orebro@distriktet.nu.
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