Meddelande från tävlingsarrangören

PROPOSITION för Stora Ekeby Ridklubbs
klubbtävling med KM dressyr för häst och ponny
Lördagen den 5 oktober 2013
Särskilda bestämmelser:
1. Anmälningstiden utgår 4 oktober kl 18.00
2. Tävlingen är endast öppen för medlemmar i Stora Ekeby RK.
3. Anmälan sker via TDB. Om du inte har TDB-konto, via mail till
e.sandstrom@bredband.net eller marie@xn--sthle-nra.se
4. Ingen efteranmälan.
5. Betalning sker via TDB, eller kontant på tävlingsplatsen.
6. Anmälan kan återtas enligt TR. OBS! avanmälan via TDB t o m 4 oktober, därefter endast skriftlig avanmälan
via mail till marie@xn--sthle-nra.se
7. Ryttarmeddelande och preliminära startlistor publiceras på www.storaekeby.nu. Definitiv startlista
publiceras senast fredag 4 oktober.
8. Tävlingen hålls inomhus på Stora Ekeby RK i ”stora ridhuset”. Framridning sker i ”lilla ridhuset” eller
utomhus.
9. Anläggningsskiss finns på vår hemsida: www.storaekeby.nu under fliken ”Tävlingar” .
10. Tävlingsledare: Elisabet Sandström , Domare: Ylva Frohm, AnneMarie Bröms.
11. Förfrågningar angående tävlingen till e.sandstrom@bredband.net eller marie@xn--sthle-nra.se
12. Regler KM dressyr för STERK:
KM klass är olika beroende på ekipagets nivå.
Med ett handikappsystem kan alla tävla mot varandra.
Du får inte starta KM i en lägre klass än du har fått resultatet 60% eller mer i det senaste året, gäller lokal eller
högre tävling.
Procenten multipliceras med 1,0 för LB och 1,1 för LA.
För ponny:
Ponnyekipage tävlar i: LB:1, LA:1
Ekipage med bästa procent, oavsett kategori och program erhåller titeln STERK Klubbmästare dressyr
ponny 2013 samt vandringspokal.
För häst:
Tävlar i: LB:3, LA:4
Ekipage med bästa procent, oavsett program, erhåller titeln STERK Klubbmästare dressyr häst 2013 samt
vandringspokal.
PRELIMINÄRT TIDSPROGRAM
Tävlingen körs i samband med Lokal tävling för ponny. De ponnyekipage som anmält sig i tävlingen, och
tävlar för STERK är direktanmälda till KM. Hästekipage kan anmäla sig till klass 5: LB:3, 2007, eller klass 6:
LB:, 2008.
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