STERK KM i Dressyr 2015
Tisdag den 10:e November 2015 med första start kl 1800
Proposition
Särskilda bestämmelser
1. Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/33416 och betalas genom TDB.
Ordinarie anmälan fr o m den 2015-10-20 Kl 1800 utgår den 2015-11-09 kl 1800.
Anmälan kan återtas i TDB t o m den 2015-11-06 kl 1800 utan att avgift behöver betalas.
Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr/klass.
2. KM är endast öppen för medlemmar i Stora Ekeby RK.
3. Anmälan kan återtas enligt TR. OBS! avanmälan via TDB t o m 9 november kl 1800, därefter endast skriftlig
avanmälan via mail till marie@xn--sthle-nra.se eller SMS till 070-543 42 80.
4. Ryttarmeddelande och preliminära startlistor publiceras på Equipe On-line.
5. Tävlingen hålls på Stora Ekeby, inomhus i Stora Ridhuset. Framridning sker i Lilla Ridhuset eller utomhus på
Snuset om vädret så tillåter.
6. Anläggningsskiss finns på vår hemsida: www.storaekeby.nu under menyvalet ”Tävlingar”.
7. Tävlingsledare: Elisabet Sandström. Domare är Kicki Ödman.
8. Förfrågningar angående tävlingen till e.sandstrom@bredband.net eller marie@xn--sthle-nra.se
9. Regler för KM i Dressyr
KM klasserna har olika svårhetsgrad beroende på ekipagets nivå. Men genom systemet med koefficient-tal kan
alla tävla mot varandra. Resultatprocenten multipliceras med koeff 0,9 / 1,0 / 1,1.
Ekipage får inte starta KM i en lägre klass än det har uppnått resultatet 60% eller mer under det senaste året på
Lokal tävlingsnivå eller högre.
Ponny
Ponnyekipage tävlar i LB:1 (koeff 0,9), LA:1 (koeff 1,0) och LA:P1 (koeff 1,1).
Ekipage med bästa procent efter koeff-omräkning, oavsett kategori och program, erhåller titeln STERK
Klubbmästare Dressyr Ponny 2015. Segertäcke och vandringspokal utdelas vid Luciafirandet på Stora Ekeby.
Häst
Hästekipage tävlar i LB:3 (koeff 0,9), LA:4 (koeff 1,0) och MsvC:1 (koeff 1,1).
Ekipage med bästa procent efter koeff-omräkning, oavsett program, erhåller titeln STERK Klubbmästare Dressyr
Häst 2015. Segertäcke och vandringspokal utdelas vid Luciafirandet på Stora Ekeby.

Varmt välkomna önskar Tävlingssektionen!

Senast uppdaterad: 151108

