Dís KM 2020
Ensta ovalbana - Vårsta, 12 September
I ryttarbrevet hittar du den information du behöver inför tävlingen – läs noga så att du är väl förberedd
och vet vad som gäller på tävlingsplatsen.
Denna tävling är Corona anpassad, vilket betyder att vi dragit ner på antalet funktionärer till ett
minimum, Vi ber er därför ha överinseende med om det blir lite fördröjningar etc pga detta!
Cafeterian håller stängt så tag med Dig vad du vill äta och dricka under dagen! Det är tillåtet att
ta med sig max en medhjälpare om man måste. Ingen publik är tillåten och när du ridit klart för
dagen uppmanas du att lämna tävlingsplatsen snarast. Håll avstånd till varandra och tag gärna
med egen handsprit!
Observera att inga stallar på området får beträdas.

Ankomst, incheckning och hagar
Parkering sker på anvisad plats. I anslutning till parkeringen finns möjlighet att bygga hage av eget
hagmaterial. Mocka undan efter din häst, skottkärra och grep finns tillgängliga vid vattencisternen vid
parkeringen. Inga boxar hyrs ut under tävlingen
Digital Incheckning, vilket innebär att du fotar (se nedan) och skickar via sms till Kamilla Gaude
0702- 18 13 47, när du får ett Ok till svar är allt klart. Incheckningen är ”öppen” fram till Fredag
11/9 kl 18,00.
●
●
●
●

Hästpass, Registreringsbevis – i original.
Ryttarförsäkran
Ryttarlicens – Licensen ska vara löst innan tävling, oavsett klubbtillhörighet.
Vaccinationsintyg information om vaccinationsregler hittar du på SIF:s hemsida
http://www.icelandichorse.se/tavling/tavlingsregler/Vaccination)

Ingen veterinärbesiktning.

Tävlingen
Tidsprogram
OBS! Tidsprogrammet kan komma att ändras. Det är varje deltagares ansvar att hålla sig uppdaterad
på förändringar som förmedlas genom utrop eller anslag under tävlingsdagen. De grenar som har
färre än fem deltagare sker prisutdelningen direkt efter varje uttagning.
08.30

Ryttarmöte

Tävlingsstart (Observera att vi tillämpar ”rullande” schema så endast starttiden är fast, så
lyssna noga på vad speakern säger).
09.00 T4
T6
T3
T7
Paus ca 10min
F2
F3
V2
V5
Ca 13.00 Lunch
Ca 14.00 Finaler (prisutdelning efter respektive final) Löpande:

B-final T7
B-final V5
A-final T7
A-final V5
Beräknad sluttid för dagen är ca16.00.

Ev medföljande hund skall hållas kopplad

Startlistor och tidsprogram
Tävlingen rids på speakers kommando. Uttagningarna rids med 1-2 ekipage/heat.
Startordning och hovbeslags kontroll lottas.
Preliminära startlistor skickas per mail till anmälda deltagare och publiceras på Dís hemsida. Aktuella
startlistor tidsprogram finns uppsatta på tävlingsplatsen (på anslagstavlor vid ovalen/Collecting Ring).
Titta på listorna och var uppmärksam på utrop, OBS! att på denna tävling så är antalet funktionärer
mkt begränsat så det ställer större krav på Dig som ryttare att själv hålla koll när du skall
starta!
Automatisk uppflyttning vid ev. strykning i heatet innan så håll koll på
strykningar/startgrupper!
Ryttare som är på tur att rida ska komma till Collecting Ring vid utrop. Ryttare som inte kommit till
Collecting Ring efter tre utrop stryks från grenen. OBS! att det inte finnas någon funktionär i
Colleting Ring på uttagningarna.

Klubbmästare
Vi korar en i ”folkmun” så kallad “lätt-klass” klubbmästare (exp man rider V5+T6) och en “öppen-klass”
klubbmästare (man rider exp F2+T3) vuxen/ ungdom. Klubbmästare koras baserat på
uttagningspoäng (totalt 4st).

Ryttarmöte
Ryttarmöte hålls vid ovalbanan kl 8.30 med stort avstånd. På ryttarmötet utses en ryttarrepresentant
för tävlingen.

Framridning
Framridning sker på anvisad plats (framridningsvolt vid stallet och på vägarna kring tävlingsplatsen).

Strykningar
Strykningar innan tävling meddelas per sms till 0702- 18 13 47. Ange ryttare, häst och gren.
Strykningar under tävling anmäls på sms till telefonnummer 0707 18 13 47. Ange ryttare, häst och
gren.
Strykning i final meddelas så snart som möjligt, dock senast 10 min in i lunchen, detta för att
möjliggöra uppflyttning till A-/B-final för andra ekipage till telefonnummer 0702 18 13 47. Ange ryttare,
häst och gren.
OBS! Kom ihåg att själv hålla reda på hur många starter din häst får göra per dag (5 år - 2
starter/dag, 6 år – 3 starter/dag, 7 år och äldre – 4 starter/dag, FIPO). Planera din ridning utifrån
hästens väl och FIPOS relger.

Finaler
B-finaler genomförs i klasser med fler än 15 startande
A-finaler genomförs i klasser med fler än 10 startande
Vinnaren i B-final erbjuds plats i A-finalen.

Domare
Malin Schön, Elin Ahnfelt, Jex Eriksson

Vilka regler gäller på en Lokaltävling?
Inför en tävling rekommenderar vi att ni läser tävlingsregler på SIF:s hemsida. Här finns alla regler
kring tävlingar, information om grenar, vaccinationsregler och förbjuden utrustning.

Varmt Välkomna!

