Käpphästtävling i Terrängritt
16 juli kl 15.00
Plats Vintersbo Herrgård
Tävlingsregler
Anmälningsblankett
Anmäl ditt deltagande i tävlingen senast den 9 juli genom att
fylla i anmälningsblanketten och betala 50 kr till Swish 123 080
84 51!
Se anmälningsblankett längre ned i texten.
Åskådare betalar 30 kr
Kaffe, läsk och någonting gott till ingår i avgiften
Ta med käpphäst antingen egentillverkad eller köpt. Ett ekipage
kommer att koras till ”Best in Show”. (Obs! Hela ekipaget bedöms
utifrån käpphästens utseende och ryttarens klädsel. Det är således
helheten som bedöms). Fina överraskningspriser delas också ut
Alla hästar skall undersökas och godkännas av veterinär vid
ankomst till tävlingen.
Käpphästen skall uppfylla följande krav för att bli godkänd i en
veterinärbesiktning
• Käppen ska vara minst 40 cm från kropp/huvud till käppens ände
(Om pinnen är för kort får hästen inte delta)
• Käpphästen får inte vara hal
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• Käpphästen ska vara frisk och fri från skador som påverkar dess
framförand
Ett antal olika klasser med olika svårighetsgrad anordnas i första
hand utifrån deltagarnas ålder. Yngsta deltagare förra året var 3 år
och även i år kommer vi att bygga en småbarnsbana. Om intresse
att delta nns bland vuxna så kommer vi att anpassa banor för
yngre vuxna alternativt seniorer.
Svåraste klassen - GRAND PRIX - kommer i år att vara betydligt
mer krävande än förra året. Framför allt är terrängen mycket
svårare och banan är längre. Hindren kommer inte att vara högre
eftersom terrängen kommer att vara utslagsgivande. (Förra året
hade de fyra bästa nästan på sekunden när samma tid och vi
hoppas få större spridning på tiden genom den nya bansträckningen). Den som vill delta i GRAND PRIX klassen fyller i det på
anmälningsblanketten.
Barn som vuxna är välkomna att deltaga
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Regler för käpphästtävling i
terränghoppning
Ryttaren
• Valfri klädsel
• Hjälm är frivilligt
• Alla åldrar är välkomna
Käpphästen
• Käppen ska vara minst 40 cm från kropp till käppens ände
• Det är tillåtet att rida med eller utan tyglar och övrig utrustning
Tävlingen
• Käpphästtävling i terränghoppning
• Alla ekipage rider en omgång per klass
• Felfri ritt och snabbast tid vinner
• Käpphästen ska ridas under hela ritten
• Käpphästen får inte föras fram utanför ryttarens kropp
• Alla handgrepp är tillåtna
• Hindren ska hoppas i rätt ordning enligt numrering
• Ekipaget ska starta på given signal. Glöm inte passera start
och mål
Poäng
• Rivning ger 4 fel
• Vägran ger 4 fel
• Snabbast tid och felfri ritt/minst fel i varje klass vinner
Övrigt
• Alla tävlande ska vara anmälda inom utsatt tid för att få delta
• Alla tävlande ska vara på plats på utsatt tid på tävlingsdagen
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• Det kommer att hållas en gemensam bangång på utsatt tid.
Det är tillåtet att gå bangång själv på angiven tid.
• Deltagarna informeras innan avseende klockslag för
gemensam bangång alternativt egen tid för bangång.
Alla ekipage får pris som bevis på en god insats
Anmäl om ditt deltagande i tävlingen senast den 9 juli.
genom att fylla i anmälningsblanketten och betala 50 kr till
Swish 123 080 84 5
Anmälan, blanketten nedan, sänds till kerstin.jakas@gmail.com
Vid frågor avseende tävlingarna kontakta Kerstin Jakas på
mobil 0733-800 116 eller per email.
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Anmälningsblankett
Käpphästens nam

____________________________

Ryttarens namn och ålde

____________________________

Ryttarens läng

______

Ryttarens emailadres

____________________________

Ryttarens telefonnumme

____________________________

Jag vill delta i GRAND PRI

______

Jag kommer som åskådar

______

_


_


_


_


_


_


_
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