Proposition kvällsklubbtävling Kids Cup Tisdagen den 26 Maj 2015-05-04
Särskilda bestämmelser
1.
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 Körning, TR VI Distans, TR VII Voltige,
TR IX Gymkhana, TRWE Working Equitation och Anvisningar. Undantag är att licencer inte
behövs.
2.

Kids Cup Skånes Ridsportförbund i samarbete med Skåneidrotten erbjuder en ny sorts
cup. Kids Cup vänder sig till ryttare under 13 år som vill komma igång med sitt tävlande.
Cupen ska användas som en trevlig och utbildande start på en livslång tävlingskarriär.
Riktlinjerna för cupen är de samma som gäller enligt RF för barn under 13 år, Idrotten Vill,
och innebär att de startande inte rankas mot varandra

3.

Anmälan sker till mailto:annelie.hoff8866@gmail.com
Ange:
Ryttarens namn + ålder
Hästens namn + kategori
Funktionärsuppgift
Ordinarie anmälan utgår den 2015-05-2015 Kl:18:00
Därefter efteranmälan till 2015-05-25 Kl:18:00 i mån av plats.
Varje ponny får starta två gånger med olika ryttare

4.

5.

Tävlingsplatsen är Torns RF.
Tävlingsbana: Utomhus, grus+flis, 46x64, alt Ridhus, grus+flis, 20x40
Framridning: Ridhus, grus+flis, 25x66, Framridning: Ridhus, grus+flis, 20x40.
Anläggningsskiss:www.torns.org/tavling
Ryttarmeddelande publiceras på hemsidan.

6.

Funktionär
Varje deltagare (deltagares förälder) behöver hjälpa till med genomförandet med en enkel
funktionärssyssla såsom banbygge, ringmaster, domarsekreterare

7.

Övrigt,
Alla som deltar får rosett och deltagarbevis.
Dressyrryttartesterna poängsätts inte utan ekipaget blir bedömt efter önskan att förbättra
och guldstjärnor för redan goda kvalitéer.
Dressyrprogrammen är speciellt skrivna för denna cup och bedömningen som tillämpas är
samma som i dressyren, önskningar och guldstjärnor.
Programmen finner ni på hemsidan under Tävling – Kids Cup. Medhjälpare och målsmän får
ropa och till och med leda hästen om det behövs.

8.

Klädsel och utrustning följer TR1, 2 och 3.
Vid frågeställningar och tolkningsbehov så används andemeningen i inledningen, ”Cupen
skall användas som en trevlig och utbildande start på en livslång tävlingskarriär”!

9.

Tävlingsledare: Annelie Hoff, mailto:annelie.hoff8866@gmail.com
Kontaktperson: Hanna Ericsson mailto:ridskolan@torns.org
Domare: Hanna Ericsson mailto:ridskolan@torns.org
Klasser:
Start kl 1700 Dressyrryttartest I:1
http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_36624/cf_559/Program_DressyrryttartestI1_SkRF_2014.PDF
Syftet med Dressyrryttartest är att främja god ridning i bemärkelsen ryttarens sits och
inverkan på hästen. Bedömningsformen kan ses som ett steg i utbildningen mot den
traditionella bedömningen
Prisutdelning till häst med ledare efter klassens slut.

