Proposition
Klubbmästerskap i hoppning 14 oktober
Skanör Falsterbo Ridklubb inbjuder sina medlemmar till klubbmästerskap
i hoppning för ponny och häst söndagen den 11 november på SFRK:s
ridanläggning.
För att vi skall kunna genomföra tävlingen fördelar vi ut funktionärsuppgifter
till alla anmälda tävlande och föräldrar. Alla tävlande under 18 år ska ha
ansvarig vuxen på plats. Har du någon önskan avseende funktionärspost
meddela oss gärna via mail på tavling@sfrk.se. Funktionärslista kommer att
presenteras på www.sfrk.se och på klubbens Facebooksida i veckan före tävlingen.
Startlistorna hittar ni på online.equipe.com under klubbtävling (Finns app att ladda ned i
mobilen).
1. Tävlingen är öppen för såväl ridskoleryttare som privatryttare som är medlemmar i SkanörFalsterbo Ridklubb. OBS! För att kunna bli klubbmästare krävs att du tävlar för SFRK!
2. Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I,
Gemensamma bestämmelser och resp. Grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr,
TR III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Körning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR IX
Gymkhana, TRWE Working Equitation och Anvisningar.
3. Anmälan ska ske via tävlingsdatabasen på internet:
https://tdb.ridsport.se/meetings/49319/entries/new
Endast klasser enligt nedan gäller.
Alla Ridskoleryttare måste först prata med sin ridlärare för att få häst och klass tilldelad.
4. Anmälningstiden går ut fredagen den 9 november.
5. Anmälningsavgift betalas i TDB. Anmälningsavgiften är 130 kr/klass. För ridskoleryttare i
SFRK tillkommer hästhyra med 100 kr/klass. Hästhyran betalas via TDB i listor – glöm ej att
kryssa i. Ekipage som inte kommer till start faktureras.
Se till att ni har pengar på ert TDB-konto i god tid innan tävlingen.
6. Ingen efteranmälan.
7. Ev. avanmälan/strykning görs i Tdb fram till tävlingsdagen och på tävlingsdagen skall detta
göras i sekretariatet.
8. Startlistor publiceras i Equipe på online.equipe.com lördgen den 10/11.
9. Som ponnyryttare räknas ryttare under 20 år (i enlighet med TR I mom 111). Överåriga
ryttare är välkomna att delta, men rider då utom tävlan i KM-klassen.
10. Tävlingen hålls inomhus i ridhuset. Framridning och framhoppning sker gemensamt i
ridhuset. Möjlighet för privata ekipage att rida fram i paddocken finns, dock sker all
framhoppning i ridhuset.
11. Prisutdelning för samtliga klasser kommer att ske till fots i ridhuset efter tävlingen och efter
bortbyggnad av banan.

12. Priser delas ut enligt TR i respektive klass. Därutöver utses klubbmästare i följande
kategorier: klubbmästare på lektionsponny, klubbmästare på privatponny, samt klubbmästare
på häst. Klubbmästare blir det ekipage som uppnår högsta poäng i stilbedömningen i sin
kategori enligt bedömningen A:Inverkan.
Rider man två olika klasser är det poängen i den högre klassen som räknas.Priser delas ut
enligt TR i resp klass. Därutöver utses KM ponny ridskola, KM ponny privat samt KM häst
privat.
Klubbmästare blir det ekipage som uppnår högsta procent i sin kategori oavsett klass. Rider
man två klasser är det procenten i den svåraste klassen som räknas. OBS – Klass 1 ingår
inte i KM.
13. Domare: Tony Oscarsson.
14. Enklare servering i Café Pärlan.
Klasser och preliminärt tidsprogram
Första start:

kl. 9.30

Klass 1 : 50cm A:Inverkan
Ponny, Kat B, C och D
Rosett och hederspris

Därefter:

Klass 2: 60cm A:Inverkan
Ponny, Kat B, C, D och ridhäst
Rosett och hederspris

Därefter:

Klass 3: 70cm A:Inverkan
Ponny, Kat B, C, D och ridhäst
Rosett och hederspris

Därefter:

Klass 4: 80cm A:Inverkan
Ponny, Kat B, C, D och ridhäst
Rosett och hederspris

Därefter:

Klass 5: 90cm A:Inverkan
Ponny, Kat B, C, D och ridhäst
Rosett och hederspris

Därefter:

Klass 6: 100cm A:Inverkan
Ponny, Kat C, D och ridhäst
Rosett och hederspris

Därefter gemensam bortbyggnad av bana, följt av prisutdelning i ridhuset.
Frågor från ridskoleryttare besvaras av Christine Lindgren, ridskola@sfrk.se
Övriga frågor besvaras via tavling@sfrk.se
Hjärtligt välkomna!
/Tävlingssektionen

