Tävlings Guide
Att tänka på inför tävlingar
Proposition i TDB
Regler

Enligtr TR
Vid lagtävling lägg till enl. Lagreglerna för Gbg & Bohusläns Ridsportsförbund
Ev. Prioriteringsordning vid många anmälningar (står i Lagreglerna för lagtävlingarna)
Maxantal för dagen

Domare

Kontrollera att tänkt domare är behörig för det program som skall ridas
Kontrollera så att de tänkta domarna inte dömmer annan deltävling i samma div.
Glöm inte överdomare - vilken inte får rida eller ha annat uppdrag under dagen

Anläggningsskiss

Låt skissen ligga på er hemsida och lägg in en länk

Ryttarmeddelande

Hänvisa till den plats på er hemsida där ni tänker lägga ryttarmeddelandet. Man kan
lägga ett meddelande där så länge som säger Ryttarmeddelande kommer
xx

Lagtävlingar

Hänvisa till lagreglerna så slipper man skriva ut allt i propositionen
Förklass enl. bestämt program för divisionen
I BC måste man lägga två klasser för individuell start (Lektion/privat) samt
en lagklass där lagledaren anmäler laget genom att anmäla en ryttare
Denna klass har endast efteranmälningsavgift.
I övriga div. har man ingen individuell start utan lägger lagklassen som en vanlig klass
Datum då laganmälan skall vara inne inkl. efteranmälningsavgift
BC är sponsrad av Agria & Hööks varför deras logo skall vara med på propositionen

Servering

Uppge i propositionen vad som finns i serveringen t.ex. Lunch

Uppstallning

Tänk på att vid uppstallning finns det strikta regler för hygienen i TR

Klasser

Döp klasserna så det är lätt att följa vilken ordning de går.
Lägg in ev. maxantal på klassen (förklass/lagklass)
Lägg till om ev. efteranmälan på plats då detta ej syns i propositionen annars

Övrigt

Använd mailfunktionen i TDB om meddelande behöver skickas till ryttarna
All avanmälan skall ske via TDB - detta för att enklast fixa ekonomin
Om premier - glöm inte att ta personuppgifter för premier måste redovisas till Skatteverket

Equipe
Ju mer man fyller i på klassen desto mer får man med på listor och i resultat
Läs in tävlingen det sista innan den startar för att få med senaste avbokningarna
Använd rubriker till information på startlista m.m.
Använd Equipes funktion med att kontrollera starttider (ej i lagklass)
Skall man köra två datorer tänk på att de måste ha samma version av Equipe
Ha en reservplan för startlista i lagklass samt resultatet, ifall Equipe bråkar.
Skanna protokollen och spara på en cd tar mindre plats än papperskopior

Funktionärer
Parkering
Sekretariat
Ringmaster - framridningen
In/ut banan
Domarsekreterare
Protokollkurir
Speaker
Prisutdelare
Servering

