Regler för
År
Gren
Allmänna
bestämmelser

Distriktsmästerskap Södermanland
2022
Fälttävlan

Öppet för

För att delta i DM krävs att ryttaren är medlem i och tävlar för någon
förening som tillhör Södermanlands Ridsportförbund.

Individuella DM-tävlingen är en serietävling där ekipagen samlar poäng över
tid. Tidsintervallet för DM-tävlingen är 1 mars 2022 – 31 oktober 2022.
Poängen från maximalt åtta klasser angivna på kvalkortet tillgodoräknas.

Tävlingen öppen för ryttare from det året ryttaren fyller 13 år.

Ponnyer i kategori B, C, D och häst.

Deltagande

Ryttare får delta i både DM för ponny junior och senior under samma
kalenderår, dock inte på samma häst.
Häst får delta i en DM klass/gren.
Ponny får delta i en DM klass/gren.
Ryttare får delta med en häst per klass eller en ponny per kategori.

Kvalifikation

DM klasserna är öppna för alla hästar och ponnyer som är
kvalificerade för respektive klass.

Anmälan,
avgifter och
kvalkort
Klasser

Att delta i DM kostar 300 kr. Tävlingen finns i TDB under
arrangemang. Länk till anmälan: Tävlingsdatabasen (ridsport.se)
Kvalkortet skickas ut till ryttaren enligt adress angiven i TDB.
DM poäng kan samlas i klasser from H90- 3*-nivå på häst.
From P70- 1* på ponny.
Ponny lägst klass P70
Häst lägst klass H90

Priser och
placerade

De tre främst placerade per klass får DM-tecken (medalj), rosett och
plakett. Segertäcke till segraren. Ekipaget ska ha fullföljt samtliga
tävlingsmoment för att erhålla pris.
DM-tecken (medalj) delas ut oavsett antalet startande i
klassen/kategorin.
De tre främst placerade i varje klass erhåller biljett till Södermanlands
ridsportgala.
Prisutdelning sker på galan 2023.
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Poängberäkning Poängtabell ponny

Poängtabell häst

Om två eller flera ekipage erhållit samma poäng avgörs den inbördes
placeringen efter antalet samlade poäng i den högsta klassen.

Frågor
Till arrangören
Tvist om regler

Uppdaterat 22-02-22

Till sodermanland@ridsport.se 0220 – 456 22, 0220 – 456 24
Kvalkortet lämnas in till sekretariatet före start. Sekretariatet fyller i
uppgifterna efter avslutad klass.
Nationell samordnare i fälttävlan Helena Lindencrona,
helena.lindencrona@ridsport.se
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