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Hoppning
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.
För att delta i DM krävs att ryttaren är medlem i och tävlar för
förening ansluten till Södermanlands Ridsportförbund.
Tävlingen öppen för ryttare from det året ryttaren fyller 13 år.
Ponnyer i kategori B, C, D.
Ryttare får delta i både DM, YRDM och JDM 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.
Ryttare får inte delta i DM för ponny samt Barn-DM under
samma kalender år i samma gren.

Anmälan,
avgifter
och kvalkort

Klasser
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Att delta i DM kostar 300 kr. Anmälan till DM görs i TDB,
tävlingen finns under arrangemang.
Länk till anmälan: Tävlingsdatabasen (ridsport.se)
Kvalkortet skickas ut till ryttaren per post enligt adress angiven i
TDB.
DM poäng kan samlas på 1*tävling - 3*tävling i följande klasser:
Ponny kat B, C och D: LC-MSV A
Junior: 1.00 m - 1.30 m
Young rider: 1.00 m – 1.40 m
Senior: 1.00 m – 1.50 m
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Priser och
placerade

De tre främst placerade per klass får DM-tecken (medalj), rosett
och plakett. Segertäcke till segraren.
DM-tecken delas ut till:
Senior, Young rider, Junior,
Ponny kategori B, C och D, kategorisammanslagning enligt TR.
De tre främst placerade i varje klass erhåller biljett till
Södermanlands ridsportgala.
Prisutdelning sker på galan 2023.

Poängberäkning Enligt TR och särskild poängtabell enligt nedan:
Ponny 1*och 2*-tävling
LB – LB+
poäng enligt TR 2*.
Särskild poängtabell för ponny 1*och 2*-tävling
LC – LC +
Poäng endast till placerade ekipage.
1a
5p
2a
3p
3a
2p
4a
1p
5a
1p
6a osv 1 p
Särskild poängtabell för häst 1*-tävling
1m -1,05m
Poäng endast till placerade ekipage.
1a
5p
2a
3p
3a
2p
4a osv 1 p
1*- tävling 1,10 -1,15 m har samma poäng som 2*-tävling.
Övriga klasser poäng beräknas enligt TR.
Om två eller flera ekipage erhållit samma poäng avgörs den
inbördes placeringen efter antalet samlade poäng i den högsta
klassen.
Frågor
Till arrangören
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Till sodermanland@ridsport.se 0220 – 456 22, 0220 – 456 24
Kvalkortet lämnas in till sekretariatet före start. Sekretariatet
fyller i uppgifterna efter avslutad klass.
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Tvist om regler
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Nationell samordnare i hoppning Robert Solin,
robert.solin@ridsport.se
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