NYTT UPPLÄGG FÖR
Särskilda bestämmelser Distriktsmästerskap i
Körning
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, 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.
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 segrare för
* Ponny enbet
* Ponny par/spann
* Häst enbet
* Häst par/spann.
* För deltagande i DM erfordras att kusken är medlem i och tävlar för klubb som tillhör
distriktet.
* DM-klasserna är öppna för alla hästar och ponnyer, som är kvalade till klassen och
startberättigade för nivån.
* Häst/Ponny får endast deltaga under en kusk i samma klass.
* Kusk får deltaga i DM med flera hästar, men kan bara bli placerad med en.
* DM tecken delas ut till segraren under distriktens Ridsportgala i februari 2015
* Premier och hederspriser samt en personlig inbjudan till Södermanlands- och
Västmanlands ridsportgala 2015 till segrarna.
*DM poäng kan samlas i samtliga klasser som arrangeras under en fullständig tävling,
förutom LB (som är debutantklass clearround).
* Beräkningen på placerade görs efter poäng enligt nedan och går att följa på DM hemsidan.

Segrare är det ekipage som har lägst straff i de tre grenarna, detta med hänsyn till
omräkning av straffpoäng i maratonmomentet.
Uträkning DM av straffpoäng i maraton:
Ett snitt baseras på de maratonhinder som är gemensamma för de olika klasserna.
Hindertiden för de gemensamma hindrena gäller som straffpoäng. Tillkommer gör
eventuella ytterligare straff. Hindertiden för maraton läggs samman med dressyrstraffen
och precisionsstraffen, vilket ger de totala straffpoängen för DM. Exempel på uträkning:
Maraton Lätt A: Maraton MSV:
Hinder1 A-D (4 portar) Hinder 1 A-E (5 portar)
Hindertid: 32,8 = straff Hindertid: 35,10
Hindertid/portar=35,10/5= 7,02x4= 28,08 = straff
Samma uträkning görs för varje hinder.
I de högre klasserna räknas bara de hinder som är gemensamma med LA.
Tillkommer gör ev. övriga straff.
H1+H2+H3+H4+(övriga straff) = maratonstraff

