Särskilda bestämmelser Distriktsmästerskap i
Fälttävlan
DM arrangeras av Södermanlands Ridsportförbund
Individuella DM tävlingen löper över tävlingssäsongen 1 januari 2018 – 30 november 2018.
Poäng till DM får räknas ifrån alla tävlingar i hela landet i respektive klass för åldersgruppen
på lokal- till internationelltävling. (internationell och nationell tävling gäller endast häst)
Att delta i DM kostar 300,- anmälan görs i TDB https://tdb.ridsport.se/meetings/44643
Poäng kan börja samlas direkt efter att anmälan betald dock tidigast 1/1-18. Samtliga av
DMs startavgifter kommer att återkopplas till hederspriser och vid stort antal anmälda även
premier.
DM medaljer utdelas till:
Senior
lägst klass Häst H100
Ryttare upp t.o.m 13 år
lägst klass Ponny P80
Ryttare 14-20 år
lägst klass Ponny P90







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 delta i DM i mer än ett distrikt.
DM-tecken skall utdelas oavsett antalet startande i klassen/ålderskategorin. Utdelning
sker under festliga förhållanden i början av 2019. Guld-, silver- samt bronsmedalj (DMtecken) utdelas endast till ekipage som fullföljt samtliga tävlingsmoment.
DM-klasserna är öppna för alla hästar och ponnyer som är startberättigande för den
nivån.
Häst: Ryttare får delta med flera hästar, men kan bara bli placerad med en. Ponny:
Ryttare får delta med flera ponnyer, men kan bara bli placerad med en ponny/ kategori.
Hederspris och ev premier samt en personlig inbjudan till prisutdelningen skickas till de
främsta placerade.
Beräkning på placerade görs efter poäng enligt TR och går att följa i TDB samt på DM
hemsidan. DM poäng kan samlas i klasser t.o.m **-nivå (två-stjärning nivå) på häst och i
klasser t.o.m P90 regional på ponny, dock lägst klass enligt ovan. Se särskild
poängberäkning för P80 nedan. Om två eller flera ekipage erhållit samma poäng avgör
den inbördes placeringen efter antalet segrar i den högsta klassen.

Särskild poängtabell
för P80-klass.

Särskild poängtabell
för H100-klass.

Särskild poängtabell
för P90-klass.

Poäng endast till placerade
ekipage.

Poäng endast till placerade
ekipage.

Poäng endast till placerade
ekipage.

1a P80 5 p
2a P80 4 p
3a P80 3 p
4a P80 2 p
5a P80 1 p
6a osv 1 p

1a H100
2a H100
3a H100
4a H100
5a osv

1a P90
2a P90
3a P90
4a P90
5a P90
6a P90
7a osv

4p
3p
2p
1p
1p

10 p
8p
7p
6p
5p
4p
4p

