Proposition för Mariefreds Ridklubbs KM i Hoppning
22 september 2018 ny dag = Söndag 14 Oktober!!
Särskilda bestämmelser:
Anmälningstiden utgår 9 oktober.
Anmälan Lektionsryttare anmäler och önskar häst via Hippocrates eller på lista i stallet. Anmäl till önskad höjd
för Pay and Jump, LE eller LD för KM. (prata med din ridlärare om du är osäker på höjden)
Privatryttare anmäler i TDB.
Startavgift:
CR/ Pay and Jump – privatryttare 120 kr(icke medlemmar tillkommer en avgift om 50 kr), lektionsryttare 200 kr.
KM – privatryttare 200 kr lektionsryttare 250 kr
Alla avgifter faktureras/betalas i tdb.
Tävlingen rids på utebanan om vädret tillåter, framridning och fram hoppning i ridhuset.
För att få starta i MRK´s KM ska man ha löst medlemskap i MRK 2018. Alla deltagare hjälps åt som funktionärer både via
förberedelser och i själva tävlingsmomentet samt när det gäller att plocka bort material mm efter tävlingens slut. Krav för deltagande
är att en funktionär finns under tävlingsdagen.

Lektionshästar får starta två gånger.
Startlistor samt information kommer att finnas på hemsidan och FB senast kl. 20 fredag 12/10, samt i stallet på anslagstavlan.
”Café Krubban” enklare servering finns på tävlingsplatsen.
HÖJDER KM Privatekipage – Du rider på den höjd du normalt tävlar d.v.s. har du t.ex. startat 1.10m med 4 fel
eller bättre rider du på den höjden. Lektionsryttare – LE = B-ponny 50 cm/C-Ponny 60 cm/D-ponny 70 cm/Häst
80 cm LD = B-ponny 60 cm/C-Ponny 70 cm/D-ponny 80 cm/Häst 90 cm. Reservation för viss anpassning, vill till
exempel Stina 10 år rida Magic behöver man inte hoppa 80/90 cm bara för att det är en häst. I sådana fall
beslutar instruktören höjden i samråd med eleven.
Bedömning KM klassen är hoppning i två faser med Idealtid i omhoppning – Vid felfri grundomgång rids en
omhoppning på idealtid. Närmast idealtiden samt minst antal fel i omhoppning utgör placeringen. Idealtiden sätts
genom en presentation innan tävlingen startar, anges på startlistan.
OBS! För att KM-mästare ska utses måste det vara minst tre startande i KM – klasserna, annars utses ingen klubbmästare.
Kombinations KM – är du med på både hopp och dressyr KM blir du automatiskt med i kombinations KM, där koras vinnare
som har bäst resultat i både hoppning och dressyren.

Frågor besvaras på telefon: 070-779 23 35 (Christina)
Mariefreds Ridklubb KM i Hoppning 14 oktober
Preliminärt tidsprogram
Ca: 9:00
Klass 1 Clear Round
(30cm och uppåt) Anmäl till önskad höjd
(Rosett)
d.e Klass 2 KM
(KM = Rosett, plakett, hederspris)

Prisutdelningen för KM kommer att ske på klubbfesten 10 november,
Välkomna önskar Mariefreds ridklubb!

