NYTT UPPLÄGG FÖR
Särskilda bestämmelser Distriktsmästerskap i
Fälttävlan
DM arrangeras av Södermanlands Ridsportförbund
DM kan arrangeras för häst och ponny och genomförs över en tävling.
DM-medaljer utdelas till
senior Häst H90
upp till 13 Ponny P80
14-18 Ponny P90
DM-tecken skall utdelas oavsett antalet startande i klassen/kategorin.
Guld-, silver- samt bronsmedalj (DM-tecken) utdelas endast till ekipage som fullföljt samtliga
tävlingsmoment!
Ansökan om att arrangera DM måste vara distriktet tillhanda senast 6 veckor innan, för att
säkerställa att priser finns på plats.
För deltagande i DM erfordras att ryttaren är medlem i och tävlar för klubb som tillhör
distriktet och är ansluten till SvRF.
Det är icke tillåtet för ekipage att under ett och samma år deltaga i DM i mer än ett distrikt.
Som junior får man välja att starta i senior klass
Ryttare får deltaga i både DM, JDM i samma gren under samma kalenderår, dock inte på
samma häst.
DM-klasserna är öppna för alla hästar och ponnyer som är startberättigade för den nivån.
Häst/ponny får endast deltaga under en ryttare i samma klass.
Ryttare får deltaga med max en häst/ålderskategori alt en ponny/kategori i varje DM gren.
Ryttare får endast delta i DM på en häst. Vid flera starter på olika hästar ska DM hästen
anges före klassens början
DM avgörs på Lokal- eller Regionaltävling

Lag DM i fälttävlan:
Ponny P70
Häst H90
Lag i DM skall bestå av 3-4 ryttare från samma klubb (om inte allianslag bildats, men det
är endast tillåtet om ingen av de klubbarna har eget lag med).
Resultaten från de 3 bästa ryttarna i laget räknas.
Det är tillåtet med fler lag från samma klubb, dock får inte samma ryttare ingå i mer än
ett lag. Laguppställning skall göras före klassens början.
Alla ekipage i laget måste starta alla delmoment för att laget skall kunna bli placerat. Är
flera lag likaplacerade skiljs dessa åt enl. TR IV mom 406.
DM-tecken delas ut oavsett antalet startande lag.

