Klubbhoppning 28 okt 2019

Särskilda bestämmelser:
1. Anmälningstiden utgår torsdag den 21 okt
2. Fullständig anmälan med ryttaren och hästens namn, klass samt
medhjälpare skickas till kansliet@prk.nu
3. Om du anmäler dig på ridskolehäst/-ponny, så kolla med din instruktör
först att det går bra. Ryttare som har egenhäst konceptet har förtur på
sin häst/ponny. Du bör ha tagit märke 3.
4. Om flera anmäler sig på samma häst/ponny får ryttarna rida en klass var.
Om det är fler än två på samma häst/ponny går vi efter
anmälningsdatum/lottning.
5. För att det ska bli en klass ska det vara minst 3 anmälda ekipage.
6. 80 kr/klass för medlemmar med egen häst och 100 kr/klass för
ridskoleekipage. Betalas på plats kontant eller swish.
7. Daguppstallning i gäststall finns – 50 kr. Uppstallningen fördelas i den
ordning anmälan inkommer.
8. Tävlingen äger rum inomhus.
9. OBS! Alla medverkande hjälps åt att bygga och bygga bort.
10. Prisutdelning i cafeterian efter tävlingens slut.
11. Banskisser finns tillgängliga vid samlingen på tävlingsdagen.
12. Cafeterian är öppen – alla tar med fika till försäljning.
13. Alla tävlande ska vara medlemmar i Piteå Ridklubb.
14. Samling för alla kl 17.00 i cafeterian. Alla hjälps åt med fram- o
bortbyggnad.
15. Alla ryttare anmäler även en medhjälpare, som ska finnas tillgänglig
medan tävlingen pågår.
16. Vid frågor; kontakta kansliet – kansliet@prk.nu

Preliminärt tidsprogram o klasser;
25/5
Ca 10.00

Klass 1 ponny

0.60m bed. Clear round

därefter

Klass 2 häst

0.80m bed clear round

de

Klass 3 ponny

LD bed A:0+A:0 (0.75 cm)

de

Klass 4 häst

0.90m bed A:0+A:0

de

Klass 5 ponny

LC bed A:0+A:0 (0.85 cm)

de

Klass 6 häst

1.00m bed A:0+A:0

OBS! Ingen kategoriindelning i ponnyklasserna!
OM ngn med egen häst vill hoppa högre, så är detta möjligt i klass 5 o 6. De
ingår i samma klass, vi höjer hindrena till önskad höjd. Ange detta i så fall i din
anmälan.
Klass 1 o 2 är samma bana (olika höjd) samt 3 o 4 och 5o 6.
Hjärtligt välkommen med din anmälan!

