Särskilda bestämmelser för
Distriktsmästerskap i Dressyr 2021 Västmanland
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DM propositionen skall vara distriktet tillhanda senast 4 veckor innan datum, för att
säkerställa att priser finns på plats.
DM tecken delas ut till:
Senior, Young rider, Junior, Ponny kategori B, C och D.
Ryttare får delta i både DM, YRDM och JDM under samma kalenderår, dock inte på
samma häst.
För att delta i DM krävs att ryttaren är medlem i och tävlar för någon förening som
tillhör distriktet.
DM klasserna är öppna för alla hästar och ponnyer som är kvalificerade för respektive
klass.
Häst/ponny får delta i en DM klass/gren.
Ryttare får delta med en häst per klass eller en ponny per kategori.
De tre främst placerade per klass får DM-tecken, rosett och plakett. Segertäcke till
segraren. Ekipaget skall ha genomfört hela ritten för att kunna erhålla pris.
DM rids i följande program:
Ponny kat, B: LB:1 (2019)
Ponny kat, C, D: LA:1 (2017)
Juniorer: LA:4 (2019)
Young rider: MSV:C2 (2018)
Seniorer: MSV:B4 (2019)
DM skall arrangeras på 2* tävling och kan ridas som en enskild klass eller som en
klass i klassen.
Distriktet tar ut en avgift på 50 kr av alla ekipage som rider DM som skall täcka priser
för de placerade. Rids DM som en klass i klassen får en extra avgift tas ut av ryttarna
på 50 kr, rids det som en separat klass skall dessa 50 kr ingå i startavgiften (som
dock får anpassas för avgiften). DM avgiften ska vara betald innan klassen startar
för att räknas som anmäld till DM.
Genomförs DM som separat klass får respektive arrangör själv stå för priser utöver
de tre främst placerade. Rids DM som en klass i klassen delas endast de tre första
priserna ut i DM:et.

