Springstævne for alle
SRV-medlemmer
Søndag den 06.09.2020
På Egholm Ridecenter

Propositioner spring – Søndag den 06.09.2020:
Spring søndag d. 6. september 2020
Klasser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

30 cm hest og pony sløjfespring (metode B0)
40 cm hest og pony sløjfespring (metode B0)
50 cm hest og pony sløjfespring (metode B0)
60 cm hest og pony (metode B3)
70 cm hest og pony (metode B3)
80 cm hest og pony (metode B3)

Alle klasser afvikles på udendørs grusbane ca. 44x49m og opvarmning afvikles på 18x44m
grusbane.
Der er ikke krav om stævnetøj. Der skal blot rides i en mørk trøje eller klubtrøje.
Alle er meget velkommen til at deltage også dem, som ikke får ugentlig springundervisning.
Sikkerhedsgodkendt hjelm er obligatorisk for alle. Sikkerhedsvest er obligatorisk for ryttere
under 18 år - også under opvarmning.
Indskud pr. klasse inkl. lån af rideskolehest/-pony
Indskud pr. klasse på egen hest/pony

130,00 Kr.
80,00 Kr.

Anmeldelsesfrist tirsdag d. 1. september 2020 i postkassen eller på hjemmesiden
https://skibbyrideogvoltigeklub.dk/St%C3%A6vner,%20arrangementer%20mm./tilmeldingtil-interne-st%C3%A6vner.html.
Tilmeldingen er først gældende når indskud er betalt til reg.nr. 2670 – kontonr. 6270 576
948 eller MobilePay 12717 med angivelse af medlemsnummer, springstævne og navn.
Klubben hæfter ikke for tyveri.
Al færden på stævnepladsen foregår på eget ansvar.

Metoder
Citeret fra DRF’s springreglement 2020: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer.aspx

Metode B0:
Der afholdes én hovedspringning. Der registreres fejl som beskrevet i punktet ”Beregning af
fejl” og tid som beskrevet i punktet ”Tidtagning”. Der tildeles sløjfer til alle fejlfrie runder,
der er ingen placeringer. Fejlfrie runder i metode B0 giver ranglistepoint som for en 3.
plads. Kan afvikles udelt.
Metode B3:
Der afholdes 1 hovedspringning. Der registreres fejl som beskrevet i punktet ”Beregning af
fejl” og tid som beskrevet i punktet ”Tidtagning”. Hvis ekvipagen har fejl i
hovedspringningen, giver dommeren stopsignal (2 lydsignaler), når mållinjen passeres. Har
en ekvipage 0 fejl, afholdes umiddelbart efter afslutningen af hovedspringningen 1
omspringning - se punktet ”Omspringning”. Omspringningen gennemføres umiddelbart
efter hovedspringningen således:
Da ekvipagen er fejlfri i hovedspringningen, giver dommeren intet signal, og passage af
mållinjen betragtes som startsignal for omspringningen, hvorefter rytteren har 45 sek. til
start. Ved begrænsning i den elektronisk tidtagning anvendes denne i omspringningen, og
tiden i hovedspringningen tages manuelt. Ekvipager, der ikke har kvalificeret sig til
omspringning, placeres efter fejl og tid i hovedspringningen.

Tilmelding kan også foregå via nedenstående blanket, der lægges i SRV’s postkasse:

Tilmelding til springstævne søndag den 06.09.2020
Rytterens navn: _____________________________________________________________

Hestens/ponyens navn: _______________________________________________________

Egen hest/pony:

Deltager i:

Rideskole hest/pony:

Kl: ________________________________
Kl: ________________________________

Betalt ved tilmelding kontant:

Betaler på stævnedagen

Overført til Reg.nr. 2670 - konto: 6270 576 948/MobilePay 12717
HUSK at skrive medlemsnr., stævne 06.09.20 og dit navn som meddelelse i forbindelse
med betaling!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hjælp til stævnet: Navn + Tlf.nr. ____________________________
Jeg eller mine forældre vil gerne være behjælpelige dagen før stævnet med klargøring –
eller på stævnedagen.

Alle opgaver efter behov

Dagen før

Stævnedagen

Ønsket opgaver _______________________________________________________

