Tävlingsinstruktioner
Propositioner
Skall förutom tider, datum och övrig information även innehålla vilka grenar som skall
ridas. Brist på material till vissa grenar bör tas i åtanke av arrangören.
Om arrangören har ett max antal av deltagande lag skall det anges i propositionen.
Propositionen skall finnas klubba tillhanda minst en månad innan tävling.
Ryttarmeddelande
Ryttarmeddelande skall vara lagledare/kontaktperson tillhanda minst en vecka innan
tävling. I ryttarmeddelandet skall uppgifter såsom vägbeskrivning, tidsplan, mötestider,
ändringar av grenar eller liknande vara angivet.
Borttagningar av grenar måste senast meddelas i ryttarmeddelandet men det får inte
tillkomma några grenar efter att propositionen publicerats.
Anmälan
Hur långt innan anmälningen för ett lag måste vara inne är upp till arrangören. När
eventuell startavgift skall vara inbetald är upp till arrangören. Men det bör finnas ett
alternativ för post- eller bankgiroinbetalning.
Arrangören bör be lagen ange sina lagfärger på anmälan för att undvika att problemet
uppstår på tävlingsplatsen.
Regler vid tävling
Om lottning och regler är accepterade på möte innan tävling så har man ingen möjlighet
att protestera. Man kan framföra sin åsikt till arrangörer däremot.
Regler vid tävling måste följa TR.
Lottning
När lottning sker är upp till arrangören men den bör ske senast dagen innan. Tidpunkt för
lottning skall anges i propositionen. Det är upp till varje lagledare att närvara. Om
deltagande lag inte kan skicka representant kan de utse annan person att vara med för
deras räkning.
Poängräkning
Poängräkning skall följa TR. Vid udda antal lag skall system med halva poäng utdelas.
Exempel med 7 lag som deltar.
Vid fyra lag i ena omgången
1:a plats
4 poäng
2:a plats
3 poäng
3:e plats
2 poäng
4:e plats
1 poäng

Vid tre lag i andra omgången
1:a plats
4 poäng
2:a plats
3 poäng
3:e plats
2 poäng

Om man frångår detta system måste detta meddelas i propositionen.

Mått på bana
Minimimått på tävlingsbana är 20 X 60 meter. Se TR för mer info
Huvuddomare
Huvuddomare skall vara godkänd av förbundet. En domarlista skall finnas att tillgå.
Linjedomare
Vilka som skall vara linjedomare bör vara klart innan tävling. Arrangören har rätt att utse
egna linjedomare men arrangören kan be varje lag att tillhandahålla en linjedomare i de
heat dom inte rider själva. I värsta fall även i de heat dom rider i själva. Det skall i så fall
stå i propositionen.
Licenser för ponny och ryttare
Ryttare måste ha lokal licens för den klubben den rider för. Se TR för undantag.
Ponnyn måste ha vaccinationskort.
Arrangören skall titta på licensen och vaccinationskortet innan ekipaget får börja tävla.
Ålder
Om inget annat anges i propositionen så är tävlingen öppen för alla åldrar. Om arrangören
endast vill ha 18 års gräns på tävlingen så måste detta anges i propositionen.
Lagfärger
Lättast är om lagfärger måste anges i anmälan då man slipper det problemet på
tävlingsplatsen. Arrangören kan vara beredd på att ha reservöverdrag för hjälm till hands.
Ryttarens utrustning
Ryttare skall vara iförd godkänd hjälm med eller utan hjälmöverdrag, för laget enhetlig
klubbtröja samt ridbyxor
Ryttaren bör ha jodpursskor. Minimikravet är ridkänga med klack.
Ponnyns utrustning
Säkerhetsstigbyglar rekommenderas på sadeln.
Bettreglerna för gymkhana följer hoppningens regler för bett. Se hoppningens TR.
Pargrenar
Om ett lag rider på lånade hästar eller om en del av lagets ponnyer består av lånade
hästar bör arrangören undvika pargrenar om möjligt.
Låna häst/ryttare
Se TR för regler angående lån av ryttare
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