Särskilda bestämmelser Distriktsmästerskap i
Voltige
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 poäng kan samlas i lätt-, mellan- och svårklass.
DM tecken delas ut till de tre främst placerade i DM
DM är öppet för:
 DM tävlingen är öppen för voltigörer från 13 år.
 DM-klasserna är öppna för alla hästar och ponnyer, som är startberättigade för
nivån.
 Voltigör får delta med flera hästar, men kan bara bli placerad med en.
Prisutdelning:
 Individuella DM-tecken (medalj) delas ut till de tre (3) främsta placerade under
festliga förhållanden i början av 2019.
 Hederspriser samt en personlig inbjudan till prisutdelningen skickas till de tre
främsta placerade

Poängberäkning:
 Poängen samlas på lokala-nationella tävlingar.
 Voltigör kan tillgodoräkna sig poäng från en start per tävling.
 Beräkningen på placerade görs efter poäng enligt tabell nedan. Om två eller
flera voltigörer erhållit samma poäng avgörs den inbördes placeringen efter
antalet samlade poäng i högsta klassen.
 Voltigören ansvarar för att sända in resultat till sodermanland@ridsport.se
Lättklass
1:a 5 poäng
2:a 3 poäng
3:de 2 poäng
4:de 1 poäng
5:te 1 poäng

Mellansvårklas
s
1:a 10 poäng
2:a 7 poäng
3:de 5 poäng
4:de 3 poäng
5:te 1 poäng

Svårklass
1:a 15 poäng
2:a 12 poäng
3:de 9 poäng
4:de 6 poäng
5:te 2 poäng

