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Hoppning
Distriktsmästerskapet är öppna för ryttare som är anslutna till en klubb i
Västerbottens ridsportsförbund.
Ponnyryttare får delta med en ponny/kategori. (Ryttare med fler ponny per
kategori i DM klass 1 se under allmänna bestämmelser)

Allmänna
bestämmelser

DM genomförs under två dagar.
Det är tre separata DM-klasser: Kat A+B, kat C och kat D.
Man måste starta i bägge klasserna för att få räknas i resultatlistan.
Om en ryttare startar med mer än en ponny första DM klassen måste
ryttaren välja vilken ponny som han/hon ska delta med i DM innan
ändringstiden till andra DM klassen. Anmäls till sekretariatet.
Anmälan/avanmälan görs till utsedd arrangör.
Ingen extra avgift tas ut för delta i DM.
Alla ekipage från Västerbotten som startar i DM klass 1
deltar automatisk i DM.

Anmälan
Avanmälan

När/var
Klasser

V 36 Södra Umeå RF
Klass 1
Kat A
LB bed A:0/A:0
Kat B
LB bed A:0/A:0
Kat C
LB bed A:0/A:0
Kat D
LB bed A:0/A:0

Klass 2
LA bed A:1a
LA bed A:1a
LA bed A:1a
LA bed A:1a

Poängberäkning DM genomförs under två dagar varvid placeringen sammanräknas enligt
följande: 1 - 20 poäng, 2 – 17 poäng, 3 – 15 poäng, 4 – 13 poäng, 5 – 12
poäng, 6 – 11 poäng, 7 – 10 poäng, 8 – 9 poäng, o s v.
Alla startande får minst 1 poäng. Man måste starta dag 1 för att kunna delta
dag 2. Andra klassen har koefficient 1,5.
För att få poäng krävs att ritten fullföljts utan uteslutning i grundomgången.
Om slutpoängen är lika efter två dagar avgör placeringen den andra dagen.
Separat resultatlista görs
Startordning
DM-deltagarna startar i den plats som är på startlistan.
DM-deltagare ska publiceras/eller sättas upp på en lapp på tävlingsplatsen
samma dag/dagar som tävlingen pågår.
Resultat

Priser

Senast 3 dagar efter genomförd DM skickas, genom arrangerande förening,
till Västerbottens Ridsportförbund via E-post vasterbotten@ridsport.se
Distriktet uppdaterar hemsidan med dessa snarast möjligt efter att de
rapporterats.
Bifoga gärna ett kort på slutsegrande ekipage.
Segrare: DM-täcke, distriktsrosett och DM medalj
Två och trea: Distriktsrosett och DM medalj

Godkänt av
Frågor till

För att DM priserna ska delas ut krävs minst 2 startande ekipage/kategori i
bägge DM klasserna.
Ekipage måste ha genomfört bägge klasserna utan uteslutning i
grundhoppningen för att erhålla pris.
Ex. Vid tre startande får alla tre pris enligt ovan.
Distriktet skickar priser till arrangörerna i början av säsongen till
arrangörens samtliga lagomgångar. Arrangören sänder sedan tillbaka
överblivna priser till distriktet senast 1 november samma år. Ej återskickade
priser debiteras med 500:-/serie.
DTS och styrelsen
TS ordförande Christina Mattson
070-398 02 47, christina.ponny@hotmail.com

Datum för
publicering
Tvist om regler

25 mars 2022
Västerbottens hoppkommitté har tolkningsrätt

