Näsets Team Challenge 2019
Regler
Näsets Team Challenges laghoppning är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året
de fyller 20 år och i kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år. Ryttare och häst ska
ha gällande svensk tävlingslicens och mätintyg. Ekipage som startat Lätt A de senaste 24
månaderna får ej delta i laghoppningen, detta gäller även om man startat Avd B.
Lagtävling rids i en separat lagklass med bedömningen A:0+A:0 i höjden Lätt D.
Slutsegrare i lagtävlingen måste ha genomfört båda omgångarna (16/5 samt 30/5)
Lag består av två ekipage. Lag kan bestå av ryttare från olika klubbar.
Ange lagets namn och lagledare på särskild laguppställningsblankett som kommer att finnas på
Equipe i samband med att vi lägger ut ryttarmeddelandet.
Deltagande ponny får starta max två gånger i laghoppningen, dock ej i samma lag.
Deltagande ryttare får endast starta en gång per lagklass.
Laguppställningen måste vara samma ekipage båda tävlingsdagarna.
Anmälan av lag sker via TDB. OBS! Individuell anmälan, alla deltagare anmäler!
Själva laguppställningen anmäls senast 45 min före klassens start. Lag räknas som anmält när
hela lagets startavgifter är betalda via TDB. Efteranmälan kan göras mot en förhöjd avgift med
100 kr.
I övriga frågor gäller Tävlingsreglementet.
Poängberäkning
Ekipagets individuella placering i klassen motsvarar poäng, dvs segrare i klassen får ett poäng och
tvåan får två poäng osv…
Laget med lägst antal poäng vinner. Vid lika antal poäng avgör det bästa individuella resultatet,
tex
Lag 1, har placering 1 och 4 = 5 poäng
Lag 2, har placering 2 och 3 = 5 poäng
Lag 1 vinner pga bästa individuella resultatet

Slutsegrande lag
Slutsegrare är det lag som efter båda deltävlingarna erhållit den lägsta sammanlagda
placeringspoängen.

Pris
Segrande lag (2 ekipage) erhåller en träningsdag på Näset för B-tränare Margareta Bäckström.
Priset består av 2 ridpass med lunch ute på vackra Näset.
och hederspriser till övriga placerade lag
Antal placerade lag i enlighet med tävlingsreglementet.
Följ oss på Facebook Näsets-Pony/Horse Game 2019

