Propositioner for GLKs Juniorudvalgs

SHOWSTÆVNE
Afholdes d. 14. april 2013
Klasse 1. Pardressur, LC1-LB3-procenter. Rides med udklædning
---------------------------------------KVADRILJE---------------------------------------Klasse 2. Parspringning med udklædning, rides i højderne 50,60, 70, 80 eller 90
cm.
Klasse 3. Bare-bag springning 50, 60, 70, 80 eller 90 cm.
Klasse 4. Duelspringning max 60 cm.
Klasse 5. LE SURPRISE max 80 cm.!
VOLTIGERING
Klasse 6. Højdespringning Rideskoleryttere/privatryttere(Starter fra 50 cm. )
Almindelige bestemmelser
1.

DRF’s reglement 1996 med rettelser samt midlertidige bestemmelser er gældende, hvor intet andet
er anført. Klasserne er ikke pointgivende.

2.

Konkurrencen afholdes i ridehuset på Parcelgårdens Rideskole, Sortevej 52, Hvissinge, 2600 Glostrup, og er åben for medlemmer af Glostruprideklub.
Derudover skal alle startende ryttere på forlangende kunne dokumentere, at de er medlem af
Glostruprideklub og har betalt kontingent.

3.

Indskud kr. 30,- pr. klasse, samt kr. 120,- pr klasse for leje af skolehest. Leje af skolehest skal betales
til Anne-Bente.

4.

Anmeldelser skal lægges i postkassen i ridehuset senest lørdag den 30. marts 2013 kl. 12.00 vedlagt
indskud. GLK’s ryttere skal benytte GLK-anmeldelsesblanketter, og kun korrekt udfyldte anmeldelser godtages! Anmeldelser uden indskud medtages ikke i programmet (det er ikke OK at betale på
dagen!).

5.

Deltagelse ved stævnet sker fuldt og helt på egen regning og risiko.

6.

Klubben forbeholder sig ret til at aflyse/ændre klasser med ringe tilslutning. Efteranmeldelse til
springklasserne modtages indtil en halv time før klassens anførte start mod dobbelt indskud. Det er
ikke muligt at efteranmelde til dressurklassen.

7.

På stævneområdet skal alle til hest bære ridehjelm.
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Særlige bestemmelser
kl. 1

Pardressur klassen rides med udklædning fra LC1 til og med LB3-program. Den afholdes i ridehuset og bliver bedømt på procenter.
Derudover vil der også være præmie for bedste udklædning.
HUSK AT UDKLÆDNINGEN SKAL INKLUDERE RIDEHJELM!

kl. 2

Parspringning Parret rider ved siden af hinanden. Ved stop ventes der til den rytter, som er stoppet,
er kommet over. Udklædningen skal være fælles for parret. Der er præmier til de par der rider mest
ved siden af hinanden, og som i øvrigt er med færrest fejl og hurtigste tid. Man må selv vælge mellem højderne 50,60, 70, 80 eller 90 cm. Parrets valgte højde skrives på anmeldelsesblanketerne. I
denne klasse gives der også præmie for bedste udklædning.

kl. 3

Bare-bag klassen er en springklasse, som rides uden sadel. Der kan vælges mellem højderne 50, 60,
70, 80 eller 90 cm. Den vil indebære en hovedspringning samt en omspringning for de fejlfrie. Rytterens valgte højde skal skrives på anmeldelsesblanketen.

kl. 4

Duelspringning Der opstilles 2 ens baner, med ens forhindringer både spring, slalom mm. I hver
gruppe starter rytterne samtidig på hver sin bane. Den rytter i hver gruppe, som opnår bedste resultat,
går videre til næste omgang, hvor man møder vinderen af en anden gruppe osv. indtil den endelig
vinder er fundet. Hvis 2 ryttere i samme gruppe har nøjagtig samme resultat, skal de dyste på ny i en
omspringning. Der trækkes lod om grupperne til den første runde. Forhindringerne har en max højde
på 60 cm. Nedrivning giver 2 strafsekunder

kl. 5
SURPRISE!
Surprisen er en spring-klasse LE(max. 80cm), og som først på selve dagen vil blive afsløret som en
bestemt ting, som du skal udføre under dit ridt. (Hvide ridebukser er ikke påkrævet!). Nærmere information på dagen.

kl. 6

Højdespringning springes over 1 spring. Der vil i ridehuset stå et opvarmningsspring, som kan benyttes frit. For hver runde sættes springet op. Ekvipagen har lov at starte på hvilken højde de ønsker,
men derefter skal de deltage i de følgende runder, indtil de udgår eller konkurrencen slutter. Ekvipagerne springer under hele konkurrencen i samme rækkefølge. Hver ekvipage har lov til at rive ned 2
gange på hver højde, 3 refuseringer i træk giver diskvalifikation. Nedrivning giver 2 fejl, refusering
3 fejl. Vinder bliver den ekvipage, som kommer over den største højde. Ved ligeplacering bliver
vinderen den, som i alt har færrest nedrivninger og refuseringer. Klassen deles i 2 afdelinger. Rideskoleryttere rider mod hinanden, og privatryttere rider mod hinanden. Placeringer efter hvor mange
der er i hver afdeling. Afdelingerne bliver afholdt ved mindst 4 startende pr. afdeling.

Vi ser frem til et sjovt og hyggeligt stævne

JUNIORUDVALGET

