Särskilda bestämmelser Distriktsmästerskap i
Dressyr
DM arrangeras av Södermanlands Ridsportförbund
Generellt:
Individuella DM-tävlingen är en serietävling där ekipagen samlar poäng över tid.
Tidsintervallet för DM-tävlingen är 1 februari 2020 – 30 november 2020.
För deltagande i DM ska ryttaren vara medlem i och tävla för en förening som tillhör
Södermanlands Ridsportförbund.
Anmälan:
Att delta i DM kostar 300 kr. Anmäl till DM tävling i TDB, tävlingen finns under
arrangemang. Länk till anmälan https://tdb.ridsport.se/meetings/55417. Avgiften
faktureras. Ryttare ansvarar för att ha aktuella adressuppgifter i tdb. Om fakturan ej
betalas anses DM anmälan som ogiltig.
Priser
Samtliga av DMs startavgifter kommer att återkopplas till hederspriser och premier
för häst. Riktlinjer för premier finns att läsa på hemsidan.
Poäng
DM poäng kan börja tillgodoräknas från det att anmälan är gjord i tdb.
DM medaljer delas ut till:
Senior = ryttare över 19 år.
Young rider = ryttare som är 16-21 år.
Junior = ryttare som under året fyller högst 18 år.
Ponny kategori B, C och D från 13 år.
DM poäng kan samlas på lokal- nationella tävlingar i följande klasser:
Ponny kat B, C, D: LC - FEI
Juniorer: Lätt B - MSV B
Young Rider: LB - MSV B
Seniorer: MSV C - FEI Intermediaire

Öppet för:
 DM-tävlingen är öppen för ryttare som är 13 år eller äldre.
 Ryttare får delta i både DM, YRDM och JDM under samma kalenderår, dock
inte på samma häst – anges vid anmälan.
 DM-klasserna är öppna för alla hästar och ponnyer som är startberättigade för
nivån.












Häst/Ponny får endast delta under en ryttare i samma klass.
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
(1) ponny per kategori.
Prisutdelning:
Individuella DM-tecken (medaljer) delas ut till de tre (3) främsta placerade
under festliga förhållanden i början av 2020.
Hederspriser och premier samt en personlig inbjudan till prisutdelningen
skickas till de tre främsta placerade.
Poängberäkning:
Beräkningen för placerade ekipage görs efter poäng enligt TR med tillägg för
särskild poängtabell som visas nedan. Poängställningen publiceras på
www.ridsport.se/sodermanland. Om två eller flera ekipage erhållit samma
poäng avgörs den inbördes placeringen efter antalet samlade poäng i högsta
klassen.
Ritten ska vara genomförd enligt TR för att poäng skall kunna tillgodoräknas.

Särskild
poängtabell för
ponny lokal och
regional LB.
Poäng endast till
placerade ekipage.
1a 7 p
2a 5 p
3a 4 p
4a 3 p
5a 1 p
6a osv 1 p

Särskild
poängtabell för
ponny lokal LC.
Poäng endast till
placerade ekipage.
1a 5 p
2a 3 p
3a 2 p
4a 1 p
5a 1 p
6a osv 1 p

Särskild
poängtabell för
häst lokal LB
Poäng endast till
placerade ekipage.
1a
10 p
2a
8p
3a
7p
4a
6p
5a
5p
6a
4p
7a
3p
8a
2p
9a osv 1p

Särskild
poängtabell för
ponny lokal LA
Poäng endast till
placerade ekipage.

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

9p
7p
6p
5p
3p
3p

Frågor till
Josefine Ivarsson 0220-456 22 josefine.ivarsson@ridsport.se

