Proposition (G)
Ljungby Hästtävling med final hoppallsvenskan Div. II
Söndag 21 november 2010
Lokal tävling
Särskilda bestämmelser
1.
Anmälningstiden tävlingen är öppen fr o m tisdag 26 oktober t o m den 15 november 2010 kl 18.00,
vilket också är sista tidpunkt för återtagande av anmälan. LjRK förbehåller sig rätten att maximera antalet
starter/klass.
2.
Anmälan sker via TDB länk på LjRK:s hemsida www.ljungbyridklubb.org.se
3.
Antal starter begränsas till 250. Lagdeltagare äger företräde. Efteranmälningar i mån av plats mot en
extra kostnad av 50:-/klass.
4.
Anmälningsavgifter betalas via TDB. Avd B 100:-/klass. Endast rosett. Giltigt läkar-/veterinärintyg skall
vara oss tillhanda senast torsdagen den 25 november. Ryttaren ansvarar för betalning av samliga ridna
hästar.
5.
Uppstallning i permanenta boxar (100st) till en kostnad av 400:- inkl. grundspån.
Ej tömd box debiteras 300:-. All uppstallning sker på egen risk.
6.
Tävlingarna hålls i ridhus 24x78 m, framridning i ridhus 24x40 m och utomhus.
7.
Banbyggare: Thomas Lennartsson.
8.
Stilhoppdomare: Arnold Assarsson
9.
Övriga upplysningar enligt ”Meddelande till ryttare”. Inga ryttarmeddelande kommer att skickas ut.
Startlistor och PM finns fr. o m 16 november på LjRK’s hemsida www.ljungbyridklubb.org.se.
10. Välsorterad servering med lunch finns på tävlingsplatsen.
11. Förfrågningar tel. 073-0610071 eller e-post tavling.hast@ljungbyridklubb.org.se.
12. Prisutdelning sker till häst med de sex främst placerade/3 främst placerade lagen. I unghästavdelning
utdelas rosett i sekretariatet till placerade ekipage.
13. På Startavgifterna ingår 10:- till Smålands Ridsportsförbunds verksamhet.
14. Resultatansvarig: Kansliet 0372-10071
15. Pressansvarig: Sekretariatet 0372-10071, 073-0610071, 073-8210071
Preliminärt tidsprogram
Söndag den 21/11 kl 9.00
Klass Bedömning

Premier

Anm. avg

4

0.90m Bed. A

Rosett, plakett.

100+0

3

1.00m Bed Två faser A:0+A:0/A

120+0

2

1.05 Lagklass bed. A1:a
samt parallellt stilbed. i grundomg.
Se bestämmelser nedan.
Enl. TR III Mom. 385

1

1.10m Bed. Två faser A:0+A:0/A

Hederspris till segraren Rosett,
plakett. startavgift tillbaks till
plac.
Täcken från SmRF.
Rosett, plakett
Vinnande lag. Anm.avg 2011
samt en clinic med Arnold
Assarsson
Hederspris till segraren Rosett,
plakett. startavgift tillbaks till
plac.

400

120+0

Finalen rids i 65-95 cm bed A1:a OCH Stilbedömning i grundomgång, bägge resultatlistorna värderas lika enl
poängskala, se punkt 4, och det lag som sammanlagt har högst poäng blir segrare. Vid lika poäng avgör
stilbedömningen. Vid lika även där så avgör den högsta individuella stilpoängen i laget.
4. Poängberäkning
För varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet startande lag i första
omgången plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet startande lag i första omgången minus ett.
Exempel: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p,
3p, 2p, och 1p.

Välkomna till Ljungby Ridklubb

