NYTT UPPLÄGG FÖR
Särskilda bestämmelser Distriktsmästerskap i
Distans
DM arrangeras av Södermanlands Ridsportförbund
Individuella DM tävlingen löper över tävlingssäsongen 1 april 2014 – 1 november 2014.
Poäng till DM får räknas ifrån alla tävlingar i hela landet i respektive klass, poängen räknas
fram genom att dela totalpoängen med antalet starter, dock minst tre starter, om ekipaget
inte gjort tre starter delas ändå poängen med tre för att ekipaget ändå ska kunna vara med
och delta i DM.
Deltar i DM gör man genom att anmäla sig på länken på hemsidan samt betala 300:- (som
faktureras), när den är betald finns man med på DM hemsidan och kan börja samla poäng.
Samtliga startavgifter kommer att återkopplas till premier och hederspriser.
DM poäng kan samlas i
Lägst 50 km (dock ej clear round)
Häst och ponny startar samma klass
* För deltagande i DM erfordras att ryttaren är medlem i och tävlar för klubb som tillhör
distriktet.
* DM-klasserna är öppna för alla hästar och ponnyer, som är startberättigade för nivån.
* Häst/Ponny får endast deltaga under en ryttare i samma klass.
* Ryttare får deltaga med flera hästar, men kan bara bli placerad med en.
* Individuella DM-tecken delas ut till de tre (3) främsta placerade under distriktens
Ridsportgala i februari 2015
* Premier och hederspriser samt en personlig inbjudan till Södermanlands- och
Västmanlands ridsportgala 2015 till de tre främsta placerade
* Beräkningen på placerade görs efter poäng enligt tabell nedan.
DM-poäng delas ut enligt följande:

Placering Tävlings 80-119km
klass 5079 km

120 km

160 km

1a

6 poäng

8 poäng

10 poäng 12 poäng

2a

4 poäng

6 poäng

8 poäng

10 poäng

3a

2 poäng

4 poäng

6 poäng

8 poäng

4a

1 poäng

2 poäng

4 poäng

6 poäng

Godkänd 0,5 poäng 1 poäng
ritt

2 poäng

4 poäng

