Bestämmelser för Distriktsmästerskap
Värmlands Ridsportförbund 2021
Allmänna bestämmelser

Distriktsmästerskapet anordnas av distrikt eller klubb som utsetts av distriktet.
I DM får endast ryttare delta som är medlem i och tävlande för klubb tillhörande
Värmlands Ridsportförbund. Det är inte tillåtet för ryttare eller häst/ponny att under
ett och samma år delta i DM i mer än ett distrikt. Undantag är häst/ponny som
försålts.
Distriktsmästerskap kan ingå i ordinarie klass och häst/ponny är startberättigade
enligt TR.
Junior kan välja att tävla senior-DM istället för junior-DM. Ryttare kan inte tävla om
DM som både junior och senior i samma gren under året. Junior som ett år väljer att i
DM klass tävla som senior ska tydligt anmäla detta i samband med anmälan till
klassen.
När DM ingår i ordinarie klass kan ryttare starta med flera hästar/ponnyer men får
bara räkna en i DM. Vilken häst/ponny som ska räknas i DM skall anmälas före DMklassens början.
Ponnyryttare kan tävla om DM i max två kategorier. Om DM tävlingen ingår i
ordinarie klass kan ryttaren starta med flera ponnyer i de olika kategorierna,
men bara räkna en ponny per kategori i tävlingen om DM. Vilken/vilka ponnyer som
ska räknas meddelas innan klassens början.
Distriktet delar ut rosett och medalj till ettan, tvåan och trean samt täcke till
vinnaren. DM tecken ska delas ut oavsett antalet startande i klassen. Dock skall
ekipaget genomfört ritten/körklassen. Med genomfört menas i dressyr inte att
procenten för godkänd ritt (62%) uppnåtts.
Varje DM-segrare erhåller ett frikort som gäller från helgen efter DM-tävlingen och
till kommande års DM-tävlingar i resp. gren. Kortet gäller för max två fria starter hos
resp. arrangör(undantag finns) och gäller endast anmälnings- och startavgift (inte
meetingavgift). Kortet gäller för ekipaget. Via TDB anmäler sig ryttarna som vanligt.
Ska avgifterna betalas via TDB är det viktigt att du har pengar på ditt konto så att
anmälan kommer med. Glöm inte att meddela arrangören vid anmälan att du har
frikort. Arrangören betalar sedan tillbaka pengarna till TDB kontot.

Grenspecifika bestämmelser 2021
Hoppning

Häst
Juniorer rider 1,20.
Bedömningen skall vara bed. Hopptävling med Winning Round TR III, Moment 319 punkt 3.
Seniorer rider 1.30. Bedömningen skall vara bed. Hopptävling med Winning Round TR III, Moment
319 punkt 3.
Ponny
Kat B, kat C och kat. D rider i LB+.
Bedömningen skall vara två omgångar, mom.321.3.3.

Dressyr

Häst
Juniorer rider MsvC:2.
Seniorer Msv A:1.
Ponny
Kat B rider Lätt B:1 och kat C & D Lätt A:P1
DM avgörs i en klass som ska dömas av två domare varav minst en skall komma från annat distrikt.
SKA finnas anpassad förklass för alla ekipage.

Fälttävlan

Häst
Juniorer rider 0.90
Seniorer rider 1.00.
Ponny
P80.

Distansritt

Gemensamt för häst och ponny över 50 km.

Körning, dressyr
Häst Körs i lätt A klass.
Ponny Körs i lätt A klass.

WE

LC till Msv. Alla tävlar mot alla. Delat på Junior och senior. WE “Alla mot alla” men koefficient för
högre klass.. DM rids i en 3-momentsklass (dressyr-teknik-speed).

