Proposition
Alleby RK välkomnar Er till
Svenskt mästerskap i Par,

Mounted Games - Gymkhana 5-6 september 2020
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 Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted
Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.

1. Tävlingen rids på sandbana 100x70m med max 5 par inne på banan samtidigt. Framridning
sker på gräsbana i anslutning till tävlingsbanan.
2. Anläggningsskiss: http://www.gbghorsepark.se/anlaggningen/
3. Bettregler & utrustning följer svenska TR.
4. Grenregler inne på banan följer internationella TR
5. Varje par skall bistå med 2st funktionärer i heatet man rider i och 1 linjedomare i heatet
direkt efter man ridit. Man signerar in till vår arenaparty marshall och signerar ut när
heatet är klart. Om funktionärer/linjedomare inte dyker upp eller inte gör det som förväntas
att göras så dras 10poäng ifrån det paret.

6. Man rider 3 grundomgångar följt av finaler.
7. Finalisttröjor delas ut till A- finalisterna
8. Veterinärbesiktning sker både lördag och söndag före start för alla deltagare. Utebliven
veterinärbesiktning medför startförbud för ponnyn.
9. Vaccinationslista upprättas och finns på Tdb, alla på listan skall uppvisa vaccination före
start, samt alla efteranmälda skall uppvisa vaccination. Vaccinationerna måste för alla
startande hästar finnas upplagda i Tdb.
10. Anmälan görs på Tdb under arrangemang.
11. Anmälningsavgift betalas in till Bankgiro: 953-3076 ställt till Alleby Ridklubb, glöm inte
skriva vem inbetalningen gäller.
Kostnad/ par: 1.800 kr. Veterinäravgiften ingår i startavgiften.
12. Lottning sker torsdasg 3 september 20.00 på gamespro.
13. Briefing lördag 5/9 klockan 09.00, detta sker utomhus, på banan.
14. Rollinbistros kommer att ha försäljning av mat på plats under helgen, vi kommer ha
försäljning av kaffe, drickor, smörgåsar och lite snacks via ett fönster i byggnaden, ingen får
komma in i cafet pga corona, vi kommer endast ta emot betalning via swish.
15. Starter är Joakim Olsson, veterinär är Åsa Hinton.
16. Riskanalys enligt SvRf görs och finns i ryttarmeddelandet. Vi följer de riktlinjer som SvRf
och folkhälsomyndigheten föreskriver, ingen publik och max 50 personer, funktionärer ej
inräknade.

17. Max en medhjälpare per ryttare, två per par.
18. Pauser mellan juniorklass och öppenklass, tidsangivelser kommer i ryttarmeddelandet.

19. Ingen prisutdelning som det nu ser ut, utan ni hämtar era priser i fönstret till
sekretariatet, ändras riktlinjerna från SvRf kan detta komma att förändras, då meddelar vi er
det senast i ryttarmeddelandet.

Vid frågor kontakta Rickard Holst 070-3198500 eller Gunilla Adolfsson 0708-926284

