PROPOSITION
till Torns Ryttarförenings Klubbmästerskap och Minimästerskap 2020 Hoppning och Dressyr
för häst och ponny.
21-22:e november 2020 KLUBBTÄVLING
Vi ber alla som har ett vandringspris att lämna in dem senast den 4/11 till Elvira Book!
Särskilda bestämmelser:
1. Anmälningstiden utgår 14 november. Efteranmälan accepteras in i mån av plats mot extra
avgift på 40 kr.
2. Anmälan sker genom att mejla till annalinnea02@gmail.com - DRESSYR:
elev.elvira.bookasberg@skola.lund.se - HOPPNING. Vänligen skriv KM/MM som ämne.

Anmälan är bindande såvida inte läkar-/veterinärintyg kan visas.
Ange i anmälan:
Ryttare:
Häst:
Kategori (häst=H):
Klass:
Vem som är funktionär:
Telefonnummer till funktionär:
Önskad funktionärsuppgift:
2. Banrivning efter hopptävlingen är också obligatoriskt och alla lördagens tävlande ska
hjälpa till. Banbyggnad är obligatorisk före första start på dressyren och alla söndagens
tävlande ska hjälpa till. Båda sysslorna sker utöver de vanliga funktionäsuppgifterna. Se
kommande ryttarmeddelandet för mer information med tider. Ryttare som inte deltar eller hör
av sig enligt ryttarmeddelandet stryks automatiskt från tävlingen.
Varje deltagande ekipage ska ställa upp med en funktionär som under dagen jobbar ”halv
dag”. Startar man i både dressyr och hoppning ska man ställa upp en ”halv dag” både lördag
och söndag, alternativt heldag en av dagarna.
3. Anmälningsavgiften betalas på plats via Swish. INGA KONTANTER
4. Vaccinationsintyg (och medlemskort) skall kunna visas på plats. Gäller ej hästar stående
på anläggningen.
5. Tävlingarna sker i ridhus 25*66, framridning/framhoppning utomhus 46*64 och i ridhus
20*40. Max fem ekipage på framhoppning 20*40.
6. Förfrågningar sker genom att ta kontakt med TRU (binacis05@gmail.com )
7. Endast medlemmar i Torns Ryttarföreningb kan vinna MM och KM
8. Man kan vinna Minimästerskapet och Klubbmästerskapet i dressyr och/eller hoppning
och/eller sammanlagda. Alla ponnyklasser tävlar tillsammans

9.. Equipaje som tidigare vunnit MM eller KM får inte delta i MM igen.
10. De sammanlagda klasserna avgörs genom placeringssiffran. Om det blir lika- se ”vid lika
placerade” nedan.
12. KM och MM arrangeras av TRU i syftet av att involvera så många som möjligt på flera
nivåer och utse klubbmästare och minimästare 2020

CORONA INFO
För att kunna delta i tävlingen krävs det att både ryttaren och medhjälparen inte har
symptom som hosta, snuva, feber, halsont, nästäppa, andningsbesvär, huvudvärk,
illamående, värk i muskler och leder samt annat kopplat till infektion
På grund av rådande omständigheter kommer tävlingen tyvärr bedrivs UTAN publik.
ryttare kan åtföljas av en medhjälpare/häst. Young riders och yngre ryttare får ha två
medhjälpare/häst, därefter maximalt en medhjälpare/ ytterligare häst. Tänk på att
hålla rekommenderat avstånd och undvika onödig kontakt.

Preliminärt tidsprogram tävlingshelgen
Lördag 21:e Hoppning Bedömning A:0/A:O
Kl. 11:00 Klass :1 Minimästerskap Ponny Lätt E
Därefter Klass 2: Minimästerskap  Häst 0,80 m

Pris: 100 kr.
Pris: 100 kr.

Paus 20 min, prisutdelning klass 1 och 2.
Därefter Klass 3: Klubbmästerskap ponny Lätt C
Därefter Klass 4: Klubbmästerskap Häst: 100 cm

 ris: 100 kr
P
Pris: 100 kr

Prisutdelning klass 3 och 4
Därefter Pay and jump: valfri höjd
Rosett finns att köpa

Pris: 100 kr

Rivning av banan.
Ridning på anläggning tillåtet efter tävlingens slut trots tävling dagen efter.
Söndag 22:e dressyr
Kl 09:30 Klass 5: Minimästerskap ponny LC:2
Därefter Klass 6: Minimästerskap häst LC:2
Paus 20 min, prisutdelning klass 5 och 6.

 ris: 100 kr
P
Pris: 100 kr

Därefter Klass 7: Klubbmästerskap Ponny LA:1
Därefter Klass 8: Klubbmästerskap Häst LA:1

Pris: 100 kr
Pris: 100 kr

Prisutdelning klass 7 och 8 inklusive för kombinerad mini- och klubbmästare 2019.

Klasser:
Klass 1 och 2 (MM Hopp): Rosett till alla placerade. Förra årets MM vinnare får endast vara
med utom tävlan.
Ekipagen med högst procent i klass 1 blir placerade i MM hoppning ponny och ekipagen
med högst procent i klass 2 blir placerade i MM hoppning häst. Endast ekipage
startberättigade enligt TR.
Klass 3 och 4 (KM hoppning): Rosett till alla placerade. Ekipagen med bäst resultat i klass
3 blir placerade i KM hoppning ponny och ekipagen med bäst resultat i klass 4 blir
placerade i KM hoppning häst.
Klass 5 och 6 (MM dressyr): Rosett till alla placerade. Förra årets MM vinnare får endast
vara med utom tävlan. Ekipagen med bäst resultat i klass 5 blir placerad i MM dressyr
ponny och ekipagen med bäst resultat klass 6 blir placerade i MM dressyr häst.
Endast ekipage startberättigade enligt TR.
Klass 7 och 8 (KM dressyr): Rosett till alla placerade. Ekipagen med bäst resultat i klass 7
blir placerade i KM dressyr ponny och ekipagen med bäst resultat i klass 8 blir placerade i
KM dressyr häst.

MM sammanslagning
Klassen kan inte vinnas av ekipage som segrade förra året.
MM ponny vinner den med högst placering i klass 1 (hoppning) sammanräknat med klass 5
(dressyr).

MM häst vinner den med högst placering i klass 2 (hoppning) sammanräknat med klass 6
(dressyr).
KM sammanslagning
KM ponny vinner den med högst placering i klass 3 (hoppning) sammanräknat med klass 7
(dressyr).
KM häst vinner den med högst placering i klass 4 (hoppning) sammanräknat med klass 8
(dressyr).

Vid lika placerade: Vid lika placering i totala mästerskapen efter ihopräkning av
placeringspoängen avgör i första hand felen i hoppningen, andra hand dressyrprocenten och
i tredje hand tiden i hoppningen.
Vi ser fram emot en trevlig och otroligt spännande tävlingshelg, mvh TRU!

