Proposition för 2012 års serietävlingar i hoppning på
Torns Ryttarförening
1. Anmälningstiden utgår 9 januari 2012. Anmälan sker på listor vid ridhusentrén, eller
via mail till paula.pierreville@malmo.se ange i anmälan Ryttare, tel och
mailadress, Häst – om ponny även kategori, klass (ange särskilt om ni inte kommer
att starta samtliga omgångar), om klass 0 så ange önskad hinderhöjd, samt vilken
dag ni helst vill vara funktionär. Efteranmälan fram till 30 minuter före första klassens
start vid samtliga tävlingsomgångar. Medlemsavgift ska vara erlagd före start. Kvitto
ska kunna uppvisas.
OBS! Anmälan gäller SAMTLIGA omgångar. Anmäler du dig till t ex klass I
innebär det alltså att du anmält dig till klass I, omgång 1, 2 och 3. Vill du att
anmälan bara skall gälla en eller två av omgångarna så skriver du det i
anmärkningsfältet eller meddelar på mail. Anmälan förutsätter att du/din
familj kan vara funktionär motsvarande 0,5 dagars pass/start eller 1 dag för
hela serien, vid någon av tävlingarna. Skriv i anmärkningsfältet eller på
anmälningslistan vilket/vilka datum ni kan.
2. Tävlingen är öppen för TORNs RFs medlemmar. Tävlingen om vandringspriserna
förbehålles dock tävlande för TORNs.
3. Tävlingen går i tre omgångar, varav deltagande i minst två krävs för att man ska ha
fullföljt tävlingen. Alla kategorier tillsammans utgör en klass, men tävlar på sina
respektive höjder. Rosett går att köpa efter varje deltävling för de som önskar.
Prisutdelning för serien sker vid omgång 3, då totalsegrarna och placerade får rosetter
efter varje klass samt ev vandringspriser delas ut.
4. Slutresultat är summan av ekipagets två bästa placeringar. Poäng ges efter placering.
Poängtabellen är så utformad att segraren i varje omgång får 1 poäng, tvåan 2 poäng
osv. Vid eventuell lika-placering avgör sista omgångens resultat. Är även dessa lika
sker i anslutning till omgång 3 omridning i samma klass för slutseger.
5. Avanmälan SKALL ske senast kl.16.00 torsdagen före tävlingsdagen enligt
anvisningar på startlistorna, om avanmälan ej skett och du uteblir anses du struken
ur resten av omgångarna samt att tävlingsledningen kan besluta om uteslutning från
hela tävlingen. Startlistor anslås i ridhusentrén och på hemsidan www.torns.org.
6. Förfrågningar till Paula Pierreville Tel 0736-960543
7. Anmälningsavgiften 200:- kr för tre gånger erlägges före första start. Kostnad
per gång 80 kr.
8. Ponny/häst får, med olika ryttare, starta två gånger i klass III och IV. Ponny/häst får,
med olika ryttare, starta två gånger i olika klasser. Ett och samma ekipage får endast
starta en klass. Utvägrat ekipage får, om så önskas och är lämpligt, möjlighet att
fullfölja ritten.
9. OBS! Seriehoppning är utbildning och träning. Tveka därför inte att på
hemmaplan prova på att rida lite svårare klasser än du hittills ridit på tävling!

TÄVLINGSDAGAR – hopp:

120115, 120129 och 120212

KLASSER FÖR PONNY
Klass I
Omg 1:
Omg 2:
Omg 3:

- Joja Lewenhaupts vandringspris.
0.70-1.00, A:0/A:0
0.70-1.00, A:0/A:0
0.80-1.10, A:0

Klass II - Tore Ekelins vandringspris.
Klassen är ej öppen för ekipage som under 2011 placerat sig på regional tävling samt
det ekipage som föregående säsong vann denna klass.
Omg 1: 0.60-0.90, A:0/A:0
Omg 2: 0.60-0.90, A:0/A:0
Omg 3: 0.70-1.00 A:0/A:0
Klass III - Ingrid Wilhelmssons vandringspris.
Klassen är ej öppen för ekipage som under 2011 placerat sig i 0.60-0.90 (LC) eller
högre mer än 1 gång samt det ekipage som föregående säsong vann denna klass
Omg 1: 0.50-0.80, A:0/A:0
Omg 2: 0.50-0.80, A:0/A:0
Omg 3: 0.60-0.90, A:0/A:0
Klass 0 – Träningsklass
Omg 1-3: valfri höjd 0.30-80 bed A
Inga sammanlagda resultat och placeringar. Rosett kan köpas vid felfri runda.

KLASSER FÖR HÄST
Klass IV - Familjen Stenkulas vandringspris
Klassen är ej öppen för ekipage som under 2011 placerat sig i 0,90 m eller högre mer
än 1 gång samt det ekipage som föregående säsong vann denna klass.
Omg 1: 0,90 m A:0/A:0
Omg 2: 0,90 m A:0/A:0
Omg 3: 1,00 m A:0/A:0
Klass V
Omg 1:1,00 A:0/A:0
Omg 2:1,00 A:0/A:0
Omg 3:1,10 A:0/A:0
Klass VI
Omg 1: 1,10 m A:0/A:0
Omg 2: 1,10 m A:0/A:0
Omg 3: 1,20 m A:0
Klass 0 – Träningsklass
Omg 1-3: valfri höjd 0.30-80 bed A
Inga sammanlagda resultat och placeringar. Rosett kan köpas vid felfri runda.

VÄLKOMNA TILL TORNs RYTTARFÖRENING!

