
Centimeterhoppnings information

Ridskoleekipage
- Ridskole hästar/ponnyer får göra max 3 starter var, varav 2
starter på samma höjd.  Skriv gärna upp fler än en häst/ponny
om du vet att just din favorit är populär.
- Ryttaren måste uppvisa blått eller grönt kort i sekretariatet.

Privatekipage
- Ryttaren får ej ha löst licens för annan ridklubb än LRK och
måste vara medlem på LRK.
- Ryttaren måste uppvisa godkänd vaccinationsintyg i
sekretariatet.

Banbyggnation
- Ponnyryttarna bygger fram banan och framhoppning
- Storhäst ryttarna bygger bort banan och framhoppning
- Ingen får gå banan förens banan är klar och ansvariga
gett ett okej!

Framridning
- Framridning för privataekipage får ske på nya utebanan om
underlag och väder tillåter. Annars sker framridning i lilla
ridhuset
- Framridning för ridskoleekipage sker i lilla ridhuset

Framhoppning
- På framhoppningen får sex till sju ekipage vistas samtidigt.
- Framhoppningsbanan består av ett rättuppstående hinder och
en oxer, hindren hoppas i ett och samma varv.

Banan
- På banan får två ekipage vistas samtidigt. Den som inte rider
ska hålla sig ur vägen.
- Start och mål ska vara väl synliga och de ska flaggas in.
- Nummerskyltarna ska vara placerade på höger sida och väl
synliga.
- Det finns ingen mål-/startflaggare men linjerna måste passeras



Prisutdelning
Vid felfri ritt fås en rosett vid utgången

Klädsel/utrustning
- Vi följer TR
Ryttaren ska vara iförd
- Någon form av tröja som täcker axlarna
- Ridbyxor
- Hjälm
- Säkerhetsväst (tom 18 år)
- Stövlar eller skor med shortchaps
Övrigt
- Spö, max 75 cm långt. Gäller vid all ridning under
tävlingsdagen
- Sporrar: på häst valfritt, på ponny rundade och max 15 mm

Hästens utrustning
- Alla ponnyer/hästar måste ha godkända benskydd enligt TR!
- Hjälptygel som är tillåtet på ponny och häst är martingal med
löpande ringar. Tyglarna måste vara försedda med så kallade
“flugor”.

Bedömningar
A (Clear Round) Rids i en fas (grundomgång) där lika fel ger lika
placerad

Regler under ritten
Nedslag 4 fel
Vägran, volt, stillastående mm 1:a gången 4 fel

2:a gången 8 fel
3:e gången utesluten

Fel väg utesluten
Avramling, omkullridning utesluten - hästen leds ut


