RYTTARMEDDELANDE HÖSTCUP
Tidsprogram
Lördag 15.10 2022
Första klassen börjar kl. 11.30
Klass 1

50cm, bed. A.0.0 Clear round
3 startande

Klass 2

70cm, bed.AM 5.2
8 startande, 2 placerade

Klass 3

90cm, bed.AM 5.2
4 startande, 2 placerade

Klass 4

105 bed. A.0.0 Clear round
2 startande

Söndag 16.10 2022
Första klassen börjar kl. 11.00
Klass 1

LD:4 2011 svenskt program , Clear Round
1 startande

Klass 2

LC:2 2015 svenskt program
5 startande, 2 placerade

Klass 3

LB:3 2019 svenskt program
5 startande, 2 placerade

Klass 4

LA:3 2013 svenskt program – fri betsling
3 startande, 1 placerad

Ändringar
Lördag: Klass 4 105cm ändras till bedömning A.0.0 Clear Round på grund av färre än tre
deltagande ekipage.
Söndag: Klass 1 LD ändras till bedömning Clear Round på grund av färre än tre
deltagare. CR i dressyr betyder att ekipage som erhåller 60% eller mer får en rosett.

Uppstallning
Boxar finns för de som bokat box i Stall D (se D på anläggningsskissen).
OBS! Ta med vatten- och foderhink. Hinkar finns inte i boxarna.
Boxarna är spånade vid ankomst. Boxarna ska tömmas och sopas ur innan avfärd.

Uppbindningsplatserna utanför Nya Stallet får användas utan kostnad. Mocka och sopa
efter din häst.
Sekretariat (Kansli)
Sekretariatet är i stallcaféet nere på stallplan, en röd byggnad ((se C och E på
anläggningsskissen mellan D).
Sekretariatet öppnar en timme före första start och stänger ca 30 min efter dagens sista
klass. Avgifterna betalas senast 30 min före klassens början. Betalning med kort eller
kontanter.
I fall av strykning utan giltigt skäl efter att anmälningstiden utgått betalas
anmälningsavgiften per klass. Meddela sekretariatet ifall du inte kommer till start.
Café
Enklare förtäring finns i samma utrymme som sekretariatet. Caféet är öppet under hela
tävlingen. Betalning med kort eller kontanter.
Banor
Lördag:
Tävlingen går på Grusbana 40 x 60m (se A på anläggningsskissen).
Framhoppning och framridning sker på sandbana, 25 x 65 m (se B på
anläggningsskissen).
Söndag:
Tävlingen går på sandbana (se Z på anläggninsskissen).
Framridning sker på Grusbana 40 x 60m (se A på anläggningsskissen) samt i collecting
ring nere vid bana Z.
På tävlingsbanan
Lördag:
Under hela tävlingen är två ekipage inne på banan samtidigt; den tävlande och
nästkommande ekipage. Startar ekipage nästsist i en klass väntar denne kvar på banan
medan det sista ekipaget rider.
Söndag:
Endast tävlande på banan. I klasser som går på kortbana är nästkommande ekipage
välkommen att vara i collecting ring i direkt anslutning till tävlingsbanan (den del av
banan som ej är tävlingsbana).

På framhoppningen och framridningen
Lördag:
Framhoppning sker i ett varv. Följ anvisningarna av framhoppningsfunktionärerna.
Skritt längs spåret, trav och galopp innanför. Ge företräde till dem som har startnummer
före dig. Ropa tydligt vilket hinder du kommer på och rid rakt före och efter. Justeringar
av utrustning sker i hörnen eller utanför framhoppningen. Ingen begränsning av antal
ekipage, men visa hänsyn och prata med varandra.
Söndag:
Framridning sker på framridningsbanan (se A på anläggningsskissen), eller på
travovalen. Framridning i båda varv, visa hänsyn och iaktta högerregeln. Longering
tillåten på framridningen förutsatt att den görs vid en av kortsidorna, max 1 häst åt
gången.
Rid på travbanans långsida mot bollhalla till framhoppning- och tävlingsbana. Vi skrittar
på travbanan.
Bedömningar
Bed. A.0.0 Clear round
Ekipage som klarat grundomgång felfritt är lika placerade. Enbart felfria prestationer
premieras. Tiden har ingen betydelse, men ekipaget måste klara av banan inom
maximitiden.
Bed. AM 5.2
De ekipage som får en felfri bana, hoppar direkt omhoppningen. Ekipaget får ny
startsignal för omhoppningen. Från den nya startsignalen har ekipaget 45 sekunder tid
på sig att rida över startlinjen. De som deltar i omhoppningen får inte lämna
tävlingsbanan mellan grundbanan och omhoppningen. Ryttarna placeras på basis av
felpoäng och tid.
Ifall ingen lyckas rida en felfri grundbana, placeras ryttarna på basis av grundbanans
felpoäng och tid.
Höstcup
Deltagarna samlar poäng enligt skalan: första placering – 10 poäng,
andra placering - 8 poäng, tredje placering – 6 poäng osv.
För att delta i cupen bör ekipaget delta i både hoppning och dressyr.
Deltar man i klass 3 eller klass 4 får man automatiskt 2 poäng extra oavsett resultat.
Det ekipage med flest poäng vid cupens slut står som vinnare av höstcupen.
Säkerhet
Kom förberedd och väl i tid samt respektera tävlingsfunktionärernas anvisningar och
tidsramar så kan tävlingen flyta på som den ska och vi kan hålla tidsramen för tävlingen.
Respektera skyltarna för var hästar respektive publik/fotfolk får vistas.
Hundar hålls kopplade på anläggningen.
På hela tävlingsområdet ska hästen vara tränsad.
Rökning är endast tillåtet på utmärkta rökrutor, vänligen respektera detta.

Rätt till ändringar förbehålles.
Varmt Välkomna!

