PROPOSITION
för final (Värmland och Örebro Läns Ridsportdistrikt) i
Ridskolemästerskap på Sörmons ridklubb den 16 oktober
2016
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
1. Anmälningstid fram till 5 oktober kl 18. Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift.
2. Anmälan till ridskolechef@smrk.se.
3. All betalning sker på plats, kontant alt Swish. Alla klasser kostar 150 kr styck. Anmäld
ryttare som ej kommer till start faktureras anmälningsavgiften samt 100 kr i
faktureringsavgift. Ev läkar- eller veterinärintyg skall vara klubben tillhanda senast 30
oktober.
4. Ryttarmeddelande, preliminära startlistor och resultat publiceras på Sörmons
ridklubbs hemsida.
5. Anläggningsskiss finns på hemsidan www.smrk.se
6. Uppstallning finns ej.
7. Särskilda regler: Ridskolemästerskapet är öppet för alla som rider på ridskola i
ordinarie verksamhet på lektionshäst/ponny. Med lektionshäst menas häst/ponny som
under de 2 senaste månaderna regelbundet används i lektionsverksamhet på ridskola
ansluten till Svenska Ridsportförbundet ( SvRF) Ryttaren får inte vara utbildad
ridlärare eller bedriva ridutbildning. Maxålderna för att få tävla ponny är 20 år. Licens
för ryttare och häst/ponny behövs ej. Grönt kort ska innehas av ryttaren och/eller
lagledaren. Ryttaren får ej tävla privathäst på lokal tävling eller högre. Medhavd
häst/ponny skall uppvisa vaccinationsintyg.
8. Varje ridskola får i finalen delta med ett lag. Laget ska bestå av tre deltagare där max
en får vara över 25 år. Alla lagdeltagare ska delta i ett hästkunskapsprov. En
lagdeltagare ska rida hoppning och en lagdeltagare ska rida dressyr. Den tredje
lagdeltagaren är reserv till hoppningen och dressyren om det skulle behövas.
9. Hinderhöjder: Ponny Lätt D-10. Häst Lätt D-10. Bedömning A:Inverkan
10. Program ”Dressyrryttartest ”I 2”. Bedömning enligt Dressyrryttartävling.
11. Tävlingarna hålls i ridhus, framridning ridtält 20x40.
12. Servering finns på tävlingsplatsen.
13. Domare : anges i ryttarmeddelandet
Förfrågningar: Malin Stenson 070-7756225 eller ridskolechef@smrk.se

Preliminärt tidsprogram:
Söndagen 16 maj
Kl 9.00

Klass 5;

Framridningsklass hoppning Ponny LD-15cm bed A, muntliga tips från
inverkansdomare. Rosett till alla felfria ekipage

Klass 4;

Framridningsklass hoppning Häst 0,90-15 cm bed A, muntliga tips från
inverkansdomare, Rosett till alla felfria ekipage.

Klass 3;
Klass 2;

Framridningsklass dressyr Ponny LC:1 2015 bed enligt dressyrryttartest, rosett
Framridningsklass dressyr Häst LC:1 2015 bed enligt dressyrryttartest, rosett

.

Klass 1;

Moment 1. Hoppning

Ponny LD-10cm Bedömning: A:stil
Häst 0,90-10cm Bedömning: A:stil

Moment 2. Teoriprov

praktiskt och teoretiskt Svenska Ridsportförbundets
”Hästkunskapssajt” ligger som grund för detta prov

Moment 3. Dressyr

Dressyrryttartest I 2
Bedömning enligt dressyrryttartest

Priser Ridskolemästerskapet:
Rosett och plakett till alla placerade lag. Till vinnande lag pokal och en clinic för Jens
Fredricsson att ha hemma på sin klubb. Alla som tävlar i Ridskolemästerskapet deltar
kostnadsfritt i clinicen.
Hederspris delas ut till:
Bästa Dressyrekipage Häst
Bästa Dressyrekipage Ponny
Bästa Hoppekipage Häst
Bästa Hoppekipage Ponny
Bästa Teoriresultat

VÄLKOMNA!

