NYTT UPPLÄGG FÖR
Särskilda bestämmelser Distriktsmästerskap i
Dressyr
DM arrangeras av Södermanlands Ridsportförbund
Individuella DM tävlingen löper över tävlingssäsongen 10 april 2014 – 1 november 2014.
Poäng till DM får räknas ifrån alla tävlingar i hela landet i respektive klass för åldersgruppen
från regional och uppåt, poängen räknas fram genom att dela totalpoängen med antalet
starter, dock minst fem starter, om ekipaget inte gjort fem starter delas ändå poängen med
fem för att ekipaget ändå ska kunna vara med och delta i DM.
Att delta i DM kostar 300: -, anmäler gör man genom att fylla i länken på hemsidan, poäng
kan börja samlas direkt efter att anmälan gjorts. Inom en vecka från anmälan skickas
fakturan (på mail) och avgiftgen, 300: -, ska vara betald senast 1 månad efter
faktureringsdatum, annars blir man automatiskt borttagen från DM listan. Samtliga
startavgifter kommer att återkopplas till premier och hederspriser.
DM statuter delas ut till:
Senior = ryttare över 21 år.
Young rider = ryttare som under året fyller högst 21 år.
Junior = ryttare som under året fyller högst 18 år.
Ponny kategori B, C och D
* Ryttare får deltaga i både DM, YRDM och JDM under samma kalenderår, dock inte på
samma häst – anges vid anmälan.
* För deltagande i DM (senior, YR, junior, ponny) erfordras att ryttaren är medlem i och tävlar
för klubb som tillhör distriktet.
* DM-klasserna (senior, YR, junior, ponny) är öppna för alla hästar och ponnyer, som är
kvalade till klassen och startberättigade för nivån.
* Häst: Ryttare får deltaga med flera hästar, men kan bara bli placerad med en. Ponny:
Ryttare får deltaga med flera ponnyer, men kan bara bli placerad med 1 ponny/gren och
kategori.
* 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 TR och går att följa i TDB samt på DM
hemsidan.
* Genomförd ritt ger 1 poäng och placeringspoängen läggs på ytterligare, därefter delas
totalpoängen med antalet starter ekipaget gjort dock lägst med 5.
* Lag DM-tecken och ridskole DM-tecken delas ut till de tre (3) främsta placerade av arrangör
på tävlingsdagen.
* Arrangerande av Lag DM ansöks senast 3 månader innan tävlingen hos SöRFs TK.
* Ritten ska vara genomförd enligt TR för att DM-tecken ska delas ut.
* Allianslag är tillåtet vid DM lagtävlan, dock endast om inget av allianslagen har eget
klubblag.
DM kan samlas i lföljande klasser:
Ponny alla kategorier: LB-FEI
Juniorer: Lätt B- MSV C
Young Rider: LA-MSV C
Seniorer: MSV B- MSV A nivå
Lag-DM
rids på regional tävling i LA:4 på ridhäst och i LA:1 på ponny. Varje lag får starta med max 4
ryttare. De tre bästas resultat räknas. Individuell start är obligatorisk. Domare med minst Msv
B-behörighet skall döma Lag DM.

