Propositioner

Ponygames Cup 2014

Kvalifikationsstævner i Distrikt 2 til Landsfinalerne 2014
Der kan deltages i 3 afdelinger. Det er holdlederens ansvar at holdet er korrekt sammensat.
Afdeling A:
Afdeling B:
Afdeling C:
Alle kan deltage til slutningen af det kalenderår, hvori de Åben for alle ponyryttere, Åben for alle. Holdet
fylder 16 år. Min. 3 ryttere på holdet må ikke tidligere
som højst fylder 21 år i
må dog ikke være
have været placeret i top 3 ved Landsfinalerne, min. 3
2014.
startberettiget i afd.
ryttere må højst fylde 12 år i 2014, og ingen må have
B.
været placeret i C-klasser ved C-stævner.

Ponygames Cup stævner 2014:
1. kvalifikation
Dommere:
Tina Foldager
Susanne Petersen

2. kvalifikation
Dommere:
Tina Foldager
Susanne Petersen

Distriktsfinale
Dommere:
Tina Foldager
Susanne Petersen

Søndag den 9. marts 2014
Anmeldelsesfrist 26. februar
på mail: suspetersen@hotmail.dk
reg. 2415 kontonr. 5498 259 210
Startgebyr 400 kr. pr. hold

Søndag den 30. marts 2014
Anmeldelsesfrist 19. marts
på mail: suspetersen@hotmail.dk
reg. 2415 kontonr. 5498 259 210
Startgebyr 400 kr. pr. hold

Søndag den 20. april 2014
Anmeldelsesfrist 9. april
på mail: suspetersen@hotmail.dk
reg. 2415 kontonr. 5498 259 210
Startgebyr 400 kr. pr. hold

Hesselrød Rideklub
Aulholm
Langstrupvej 9
3480 Fredensborg
www.hesselrod-rideklub.dk
Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub

Digelsgård Ridecenter
Digelsvej 1
3480 Fredensborg
www.digels.dk

Nordøstsjællands Rideklub
Nygård Ridecenter
Hellebækvej 46, Nygaard
3000 Helsingør
www.nygaard-ridecenter.dk

Anmeldelse sendes pr. mail til Susanne Petersen suspetersen@hotmail.dk indenfor tidsfristen og skal
indeholde: klubnavn, navne på alle ryttere (både for og efternavn) og heste, samt rytteres og hestes
fødselsår/alder.
Startgebyr: 400,- for hele holdet. Påfør venligst klubforkortelse og klasse ved indbetaling. Betaling sker samlet
for hvert hold/klub. Tilmelding/betaling efter anmeldelsesfristens udløb kan kun ske mod et tillæg på 50%.
Betaling af startgebyr på stævnedagen – kun efter aftale med Susanne Petersen.
Hver klub må stille med flere hold i hver klasse til alle stævnerne
Hvis distriktsmestrene ikke ønsker at deltage i Landsfinalerne, overgår Landsfinalepladsen til det næstplaceret
hold.
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Det er holdlederens ansvar, at holdet opfylder reglementets krav. Heriblandt:





Harmoniske ekvipager
Rytternes alder og tidligere præstationer
Hestens alder, størrelse og vaccination
Korrekt optømning

Distrikt 2’s bestemmelser:
1. Tilmelding og betaling: Se side 1. Ingen betaling – ingen start.
2. Stævnerne er åbne for alle klubber i Distrikt 2. Klubber fra andre distrikter kan kun deltage hvis tiden tillader
dette og kun efter aftale med Susanne Petersen.
3. Uharmoniske ekvipager: Holdlederen får en påtale, hvis en rytter er for stor til sin hest. Ved næstfølgende
stævne skal klubben stille sit ”nye” hold op før klassens start til godkendelse. Bliver ekvipagen ikke godkendt,
kan denne ikke deltage i stævnet.
4. DRF’s Breddereglement 2013-2014, de forskellige disciplinreglementer 2014 samt propositionerne til
Landsfinalerne 2014 er gældende. Dette kan findes på rideforbundets hjemmeside.
5. Gyldigt vaccinationsbevis skal kunne forevises på forlangende.
6. Stævneprogrammer udsendes pr. mail til holdlederne senest en uge før stævnerne. Programmet kan også ses
på distrikt 2’s hjemmeside senest 3 dage før stævnet.
7. Spørgsmål vedr. stævnerne og disciplinerne kan rettes til Susanne Petersen på tlf. 6133 2119 eller på mail:
suspetersen@hotmail.dk
8. Værtsklubber og distriktets breddeudvalg hæfter ikke for sygdom eller skade på heste eller ryttere.

Kvalifikation til Landsfinalerne
Holdet skal deltage i mindst et af kvalifikationsstævnerne og finalestævnet.
Vinderen af et kvalifikationsstævne får 25 point, nr. 2 får 24 point osv. Til finalestævnet får vinderen 50 point, nr. 2 får 48
point osv.
Ved pointlighed rides der om i flagstafet i ét heat mellem de ligeplacerede hold. Vinderen af dette heat er Distriktsmester.
Resultaterne kan følges på Distrikt 2’s hjemmeside.

Lege til stævnerne 2014:
1. kvalifikation:
Afd. A
Afd. B
Afd. C

Vadestedet
Postkasse
Ring på kegle

Ring på kegle
Basket
Postkasse

Slalom
Vadestedet
Ringridning 2

Postkasse
Parslalom
Slalom

Boldstafet

Kræmmerhus
Fisketur
Ridderlanse

Flyt to krus
Bord dæk dig
Flyt to krus

Boldstafet
Ridderlanse
Fisketur

Flyt to krus
Ketcherridt

2. kvalifikation:
Afd. A
Afd. B
Afd. C

Bord dæk dig
Hula hop
Bord dæk dig
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Finalestævnet:
Afd. A
Afd. B

Vadested
Vadested
Mælkekarton

Flyt to flag
Flyt to flag
Flagstafet

Stable bæger
Bogstavsleg
Ketcherridt

Ring på kegle
Bord dæk dig
Ballonspringning Vandstafet
Ringridning 1.

Afd. C

Flagstafet
Kræmmerhus

Flyt to flag
Stable bæger

Bogstavsleg
Postkasse

Ballonspringning Vandstafet
Ring på kegle

Der konkurreres i ovennævnte lege (evt. mangel på udstyr kan give ændringer) og der rides to heat i hver leg i begge
kvalifikationsstævner. Til Finalestævnet rides kun i et heat. Afdelingerne rides opdelt så vidt det er muligt og de
konkurrerer ikke mod hinanden. Der gives 2 strafsekunder, hvis et hold overskrider midterlinjen, før det konkurrerende
hold er færdige. Der gives placeringspoint for hver leg. Holdet med færrest point vinder. Ved pointlighed rides om i
flagstafet. Således at vi ikke kan have en delt 1. plads ved de indledende stævner.
Distriktsmestrene i de enkelte discipliner er direkte kvalificerede til DRF’s Landsfinaler. Holdet skal have deltaget i mindst
ét kvalifikationsstævne samt i finalestævnet for at vinde distriktsmesterskabet. Ønsker om wildcard skal meddeles til
Susanne Petersen senest på finaledagen.

Øvrige regler findes i Breddereglementet 2013/14
de forskellige disciplinreglementer under DRF samt Propositionerne for
Landsfinalerne 2014.
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