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2020
Hoppning samt Dressyr
I DM får endast ryttare deltaga som tävlar för en ansluten till Svenska
Ridsportförbundet, belägen inom Blekinge distriktet. När DM-tävling
arrangeras får inte tävling av samma slag och gren anordnas
samtidigt i distriktet.
I samband med anmälan till tävling i DM, godkänner man att man kan vara
med på bild i samband med resultatrapportering på distriktets hemsida,
sociala medier och övriga dokument i distriktets regi.

Deltagare

Det är inte tillåtet att under ett och samma år deltaga i DM eller JDM i mer
än ett distrikt.
DM klasser är öppna för hästar och ponnyer som är kvalificerade för
respektive klass.
Häst/ponny får endast deltaga under en ryttare i samma klass.
Ryttare som startar mer än en häst/ ponny per kategori får
endast räkna ett resultat.
Anmälan om vilken häst/ponny som deltar i DM-klassen skall göras till
sekretariatet innan klassen början.
Ponnyryttare övre åldersgräns är 20 år.

Arrangör

DM avgörs på regional nivå.
Av arrangör i Blekinge distriktet, vid andra förekommande fall, beslutas det
om i varje särskilt fall av styrelsen.
Arrangörsstöd utgår med 1000kr/ gren (delas om ponny/häst är olika plats)

Priser

Priser till DM tillhandahålls av Blekinge Ridsportförbund, förening ska i god
tid kontakta kansliet för utlämning av priser.
DM- medaljer i guld, silver och brons skall delas ut i klass per kategori där
minst tre ekipage har startat, samt rosetter.
I hoppning skall ekipaget genomfört ritten med godkänt resultat, ej
utesluten.
I Dressyren skall ekipaget genomfört godkänd ritt minst 60 % i medelvärde
på två klasser.
DM-täcke till segraren samt hederspriser delas ut.
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Klasser
Dressyr

DRESSYR följande klasser:
Ponny Kat B Lätt B:1 (2019) och Lätt A:1 (2017)
Ponny Kat C och D Lätt A:1 (2017) och Lätt A:P 1 (2004)
Junior Häst: Lätt B:2 (2016) och Lätt A:3 (2013)
Senior Häst: MSV B:2 (2019) och MSV B:4 (2019)
Ingen extra startavgift för start i DM skall erläggas, utan endast ordinarie
startavgift för klassen/klasserna

Klasser
hoppning

HOPPNING följande klasser samt Bed. A:1a.
Ponny Kat B 0,80 cm
Ponny Kat C 0,90 cm
Ponny Kat D 1,00 cm
Junior Häst 115 cm
Senior Häst 125 cm
Ingen extra startavgift för start i DM skall erläggas, utan endast ordinarie
startavgift för klassen/klasserna.

Domare

Dressyr: DM klasserna ska dömas av olika domare.
Ekipaget startar i två klasser och skall då, i de olika klasserna dömas av olika
domare.

Resultatrapportering

Resultaten skall sändas till Blekinge RF med post eller e-post
blekinge@ridsport.se
Med fullständig redovisning för hela DM- klasserna. Kompletteras med
bilder och bildtexter på de segrande ekipagen.

Tvist om
regler

Blekinge Ridsportförbunds Grenledare i hoppning och dressyr har
tolkningsföreträde, samt BLRF-kansliet
Uppdaterade 2020-06-07
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