Proposition för Grevlunda Grand Prix
Elit, nationell, regional och lokal tävling i hoppning ridhäst, 30 maj – 3 juni 2018
Särskilda bestämmelser
1.

Tävlingen arrangeras enligt Svenska Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente I,
Gemensamma bestämmelser och resp. grenspecifikt Tävlingsreglemente, TR (TR II Dressyr, TR
III Hoppning, TR IV Fälttävlan, TR V Sportkörning, TR VI Distans, TR VII Voltige, TR VIII Mounted
Games, TR X Working Equitation och Anvisningar.
Cupspecifika regler: Mountain Horse Childrens Challenge,
www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_61143/cf_559/Proposition_Childrens_Challenge.PDF
Folksam Open 4-åriga hästar,
www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_61146/cf_559/Proposition_Folksam_Open__4-rs.PDF
Torstensons Ungdoms Grand Prix,
www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_61148/cf_559/Proposition_Leksands_Kn-ckebrd_Ungdoms_GP.PDF

2.

Anmälan sker via https://tdb.ridsport.se/meetings/46698 och betalas genom TDB.
Ordinarie anmälan fr.o.m. den 2018-04-20 Kl:19:00.
Ordinarie anmälan utgår den 2018-05-20 Kl:18:00
Därefter efteranmälan (via TDB) till 2018-06-03 Kl:18:00 i mån av plats.
Anmälan kan återtas i TDB t.o.m. den 2018-05-23 Kl:18:00 utan att avgift erläggs.
Ekipage som ej avanmält till klass och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150
kr/klass.
Betaldag för Listor/Boxplatser är 2018-05-16, 2018-05-29.

3.

Delning av klass.
Klassen rids som en klass och delas efter att alla har startat. Om antal startande överskrider 100
startande sker prisutdelning i två klasser! Bästa resultat blir 1:a i första klassen, 2:a bästa resultat
blir etta i andra klassen, 3:e bästa resultat blir 2:a i första klassen, 4:e bästa resultat blir 2:a i
andra klassen, osv. Justering av priser/premier får inte förekomma!

4.

Veterinäravgiften betalas via lista 300 i TDB.
Veterinär närvarande enligt minimikraven från Jordbruksverket www.sjv.se

5.

Tävlingsplatsen är Grevlunda, Vitaby.
Tävlingsbana: Utomhus, Fibersand, 40x80, Framridning: Ridhus, Fibersand, 30x70.
Anläggningsskiss: www.grevlundagrandprix.se

6.

Ryttarmeddelande
Publiceras på online.equipe.com

7.

Servering på tävlingsplatsen
Servering finns på tävlingsplatsen med stort utbud.

8.

Uppstallning och el
Uppstallning i mobila boxar 1500 kr/ inkl grundspån (2 balar). Anmälan sker via TDB, uppge
hästens namn samt om hästen behöver hörnbox (hingstar). Arrangören fördelar boxarna.
Uppstallningsavgiften ska finnas på TDB senast likviddagen för listor. Inte betald avgift = ingen
box. Uppstallningsavgift återbetalas inte om inte boxen kan återuthyras. All uppstallning sker på
egen risk. Extra spånbalar 100 kr/bal betalas kontant på plats.
Elplats 500 kr per lastbil o/e husvagn, anmälan sker via TDB. Inte betald avgift = ingen elplats.
Elavgiften återbetalas inte.

9.

Inkvartering finns
grevlunda.com , grevlundagrandprix.se
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10. Premieutbetalning
via TDB. Premier innehåller alla skatter och avgifter. Om antalet starter understiger 30 halveras
premierna, dock lägst avgiften tillbaka, eller i elitklass lägst dubbla avgiften tillbaka. Inget avdrag i
klass 2, Grand Prix.
11. Arrangören kan lägga till 20 ryttare per dag, landslagsryttare och hemmaryttare.
Häst får starta max 1 gång/dag, gäller inte Children Challenge lördag.
Hästen måste ha startat tidigare under meetinget för att få starta söndagens klasser.
12. Tävlingsledare: Lisen Bratt Fredricson, 070-6207704, lisen@grevlunda.com.
Kontaktperson: Katarina Jönsson, 0739647943, kattizjonsson@hotmail.com.
Överdomare: AnnaKarin Nilsson, anna-karin.nilsson@novasol.com.
Banbyggare: Jonas Holmberg, jonas@ridcenter.se.
Domare: Niclas Swerre, niclasswerre@telia.com.
Överdomare: Niclas Swerre, nsswerre@gmail.com.
Domare: AnnaKarin Nilsson, anna-karin.nilsson@novasol.com.
Resultatansvarig: Katarina Jönsson, info@osterlensridklubb.se

