Helsinge rideklubs KLUBMESTERSKAB
Spring 2. juli 2020
Dressur 25. juni 2020
Rideskolemesterskab kryds 20-30/40/50 Hest & Pony onsdag den 17. juni
Åben for medlemmer af HSK som springer på rideskolehold
Indskud: sløjfe og pokal til rideskolemesteren
Metode S4

Spring torsdag den 2. juli 2020
Klubmesterskab LD-LA Pony spring
Åben for medlemmer af HSK
Ekvipager der har placering i LA eller højere skal som minimum starte LA
Indskud: 200 kr. sløjfe, pokal og dækken til klubmesteren
Ponykat. 3-2-1. Metode B1
Sværhedsgraduering:
LD fratrækkes 0 sekunder
LC fratrækkes 1 sekund
LB fratrækkes 1,5 sekund
LA fratrækkes 2 sekunder

Klubmesterskab LD-LA Hest spring
Åben for medlemmer af HSK
Indskud: 200 kr. sløjfe, pokal og dækken til klubmesteren
Metode B1
Sværhedsgraduering:
LD fratrækkes 0 sekunder
LC fratrækkes 1 sekund
LB fratrækkes 1,5 sekund
LA fratrækkes 2 sekunder
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Rideskolemesterskab – LD1-LC3 Hest & Pony 21. juni 2020
Åben for medlemmer af HSK som rider på elevskolehold
Indskud: 100 kr. sløjfe og pokal til klubmesteren

Dressur 25. juni 2020
Klubmesterskab LC1-LA4 PONY
Åben for medlemmer af HSK
OUT-regler er gældende
Gangefaktorer for pony-programmer:
LC: 1,00
LB: 1,01
LA1 LA2: 1,02
LA3 LA4: 1,025
Højere programmer: 1,03
Vinder af klassen afgøres ved samlet % af max. point
Indskud: 200 kr. sløjfe, pokal og dækken til klubmesteren

Klubmesterskab LC1-GP HEST
Åben for medlemmer af HSK
OUT-regler er gældende
Indskud: 200kr. sløjfe, pokal og dækken til klubmesteren
Der ganges med ”1,0 den sværhedsgrad” af program der rides
Gangefaktorer for heste-programmer:
LC LB: 1,00
LA1 LA2 LA3: 1,01
LA4 LA5 LA6: 1,02
MB: 1,03
MA0 MA1: 1,05
MA2 PSG: 1,06
INT 1: 1,07
SVÆR INT1 INT2: 1,08
GP: 1,09
Vinder af klassen afgøres ved samlet % af max. point

Rytterfest
Åben for medlemmer af HSK,
Vi griller og hygger, når stævnet er slut og fejrer de nykårede klubmestre.
Så husk at medbringe noget godt til grillen og tilbehør til fællesbordet
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Regler for klubmesterskaberne:
•
•
•
•

•
•
•

For at deltage i Helsinge rideklubs klubmesterskab skal rytteren være medlem af HSK,
starte for HSK til stævner, samt være fast rytter på hesten/ponyen, elever må gerne deltage
Der skal min. være 3 startende ekvipager i hvert klubmesterskab for at der kan kåres en
vinder.
Man skal min. ride i den højde/klasse, som ekvipagen har placering i, i året 2019-20 dog
højst LA
Det er tilladt at ride 2 ponyer/heste i både spring og dressur, men det er kun det bedste
resultat, der tæller - er man fejlfri på 2 ponyer/heste, kan man kun ride omspringning på den
ene og har man 2 ponyer/heste til placering i dressur, skal man vælge hvilken, der skal
trækkes
Der kåres 1 klubmester i rideskolespring, 1 i ponyspring og 1 i hest spring
Der kåres 1 klubmester i rideskoledressur, 1 i ponydressur, 1 i hest dressur
Præmieoverrækkelse foregår til hest/pony for alle placerede i klubmesterskabet umiddelbart
efter klassen er slut

Almindelige bestemmelser:
•
•
•
•
•
•
•

Stævnet afholdes udendørs på: Helsinge Rideklub, Husebyvej 13, Skærød, 3200 Helsinge
Der henvises i øvrigt til Dansk Ride Forbunds reglementer
http://www.rideforbund.dk/ridesport/reglementer.aspx
Kontaktperson: Linda Broch 40271381
Anmeldelse via klubmodul. Husk at anføre hvilken højde der springes/hvilket
dressurprogram der rides
Startlister offentliggøres på helsinge rideklubs facebookside dagen før stævnet
Sekretariatets e-mail helsingerideklub@hotmail.com
Hjemmeside www.helsingerideklub.dk
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