PROPOSITION

lokal hopptävling med derbykaraktär
den 26-27juli 2008
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Anmälningstid

Anmälan
Cupavgift

Återbetalning

Kvalklasserna
Regler

Unghästklass

Tävlingsunderlag
Banbyggare
Servering
Frågor och
information

Internetanmälan är öppen från den 1 maj tom. den 18 juli kl. 23.00
då anmälningstiden utgår.
Vid efteranmälan eller för sent inkommen anmälningsavgift uttages
en extra avgift på 100:-/kvalklass.
Fjälkestad Ridklubbs hemsida www.fjrk.nu
För klass 1, 2 + finalklass är avgiften 400:-

För återbetalning av anmälningsavgiften ska veterinär- eller
läkarintyg vara oss tillhanda senast den . Administrationsavgift
uttages med 50:-.
Kvalklasserna är endast öppna för avd.A hästar och kommer att
innehålla hinder med derbykaraktär.
Till A-final går 50% av de ekipagen med flest antal poäng från klass
1 och 2. Båda kvalklassernas poäng läggs samman. Poäng enligt TR.
Vid lika poäng är resultatet i klass 2 avgörande. Dock får varje
ryttare endast starta en häst i finalen.
Klass 5 och 6 är endast öppna för avd. B (unghästklass). I avd B är
startavgiften 100:-/klass. Felfria ekipage erhåller rosett efter
avslutad ritt. Ingen separat prisutdelning kommer att hållas.
Hopptävlingarna hålles på gräsbana och framridning sker på
intilliggande grusbana.
Ronny Lundh
Finns på tävlingsplatsen.
Kerstin Mauritsson 0708-882498
Tävlingsplatsen 044-75175

Lördag 26 juli kl. 9.00

Preliminärt tidsprogram

Klass 1. Kval I 1.00 hoppning bed Två Faser A:0/A:0 endast avd. A
Rosett, plakett
Klass 2. Kval II 1.10 hoppning bed Två faser A:O/A:O endast avd. A
Rosett, plakett

Söndag 27juli kl. 9.00

Klass 3. B-final 1.00 + 5 cm hoppning bed Två faser A:O/A:O
Segertäcke, rosett, plakett, hederspris
Klass 4. A-final 1.10 + 5 cm hoppning bed Två faser A:O/A:O
Segertäcke, rosett, plakett, hederspris
Eftermiddag
Klass 5. 1.00 hoppning bed. A endast avd. B
Klass 6. 1.00 hoppning bed. A endast avd. B

Fjälkestads ridklubb hälsar alla varmt välkomna till sin utebana som
anses vara en av Skånes bästa. På banan finns bank, pulvermangrav och
vattengrav. Vi finns en mil norr om Kristianstad.
Vi ses i Fjälkestad!

