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Sportkörning
Individuella DM-tävlingen är en serietävling där ekipagen samlar
poäng under maximalt 8 klasser mellan tidsintervallet 1 mars 2022
– 31 oktober 2022.
2022 års Distriktsmästare utses via poängberäkning (se bilagan
nedan) som erhålls på̊ alla svenska fullständiga tävlingar.
Vid lika poäng skiljs ekipagen åt enl. vilken placering ekipaget
erhöll vid de olika deltävlingarna.
- Poängen beräknas med koefficient för svårighetsgraden
(klassen). Samtliga ekipage som genomfört tävlingen med godkänt
resultat får poäng enligt tabell multiplicerat med klassens
koefficient.
- LB (tävlingsklass) koefficient 0,5
- LA koefficient 1
- MVS koefficient 1,5
- Svår koefficient 2
- Vid LB (CR) om man klarat Clear Round så erhåller man 2 poäng,
annars 1 poäng

Öppet för

För att delta i DM krävs att kusken är medlem i och tävlar för
någon förening som tillhör Södermanlands Ridsportförbund.
Tävlingen är öppen för kuskar from det året kusken fyller 13 år.

Deltagande

Kusk kan delta med flera ekipage men kan endast bli placerad med
ett ekipage i respektive kategori.
Häst eller ponny får endast delta i en DM klass/gren.

Kvalifikation
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DM klasserna är öppna för alla kuskar, hästar och ponnyer som är
kvalificerade för respektive klass.
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Anmälan,
avgifter och
kvalkort

Klasser
Domare
Priser och
placerade

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 kusken per post enligt adress angiven i
TDB.
LB till Svår klass
Enligt TR
DM tecken delas ut till:
I kategori ”DM Ponny” ingår anspänningar enbet, par och fyrspann
I kategori ”DM Häst” ingår anspänningar enbet, par och fyrspann
I kategori ”DM junior” ingår alla anspänningar
De tre främst placerade per klass får DM-tecken, rosett och
plakett. Segertäcke till segraren.
De tre främst placerade i varje klass erhåller biljett till
Södermanlands ridsportgala.
Prisutdelning sker på galan 2023.
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Till sodermanland@ridsport.se 0220-456 22, 456 24
Kvalkortet lämnas in till sekretariatet före start.
Sekretariatet fyller i klass, placering och antal starter i klassen
efter avslutad tävling.
Nationell samordnare i sportkörning Veronica Palmius,
veronica.palmius@ridsport.se

Publicerat 22-02-22

Poängberäkning
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