SPRINGSTAFET

LANDSSKUET DEN 1. JULI 2017

Herning RIdeklub

VIND
kr. 10.000
TIL DIN
KLUB
VI GENTAGER SUCCESEN

Vi er nu klar med årets springstafet, på landsskuet i Herning, denne gang på grus bane! Banen vil blive bygget efter forholdene.
Stafetten bliver aflyst, hvis det ikke er forsvarligt, at ride pga vejret.
Alle rideklubber er velkomne til at stille op med et eller flere hold. Det er gratis at deltage, og denne gang er der 10.000 kr på
højkant til klubben bag det vindende hold. Pengene indbetales på klubbens konto.

PRAKTISK

Ved ankomst til pladsen, skal hestene indsynes. Det præcise tidspunkt for indsyningen, og afvikling af stafetten formidles via mail
senere.
Det hele foregår på adressen:

Dyrskuepladsen
Kaj Zartovs Vej 19
7400 Herning

TILMELDING SENEST DEN 23. JUNI

Maksimalt 8 hold kan deltage, og der er tilmelding efter ’først til mølle’ princippet.
Tilmeldingen sendes til: belinda-shaft@hotmail.com.

REGLEMENT FOR STAFETTEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stafetten består at maksimalt 8 hold, og afvikles over 3 runder: Indledende runde, semifinale og finale.
Et hold skal bestå af 4 ekvipager, og må indeholde både heste og ponyer.
Forud for stafetten inddeles holdende, pr. lodtrækning, i to puljer.
Forud for de indledende runder trækkes der, indenfor hver pulje, lod om startrækkefølge og modstander.
Forud for hvert ridt trækkes der lod om banefordeling.
Efter hver runde udgår taberholdet, mens vinderholdet går videre til næste runde.
Højden der springes under stafetten vil være ca 80 cm.
Der konkurreres udelukkende på tid. Nedrivninger omregnes til straf på tiden; 4 sek pr. nedrivning.
Stop bliver ikke omregnet til straf på tiden. Men tiden bliver ikke stoppet, medmindre springet skal genopbygges.
Hvis en ekvipage har 3 stop, under samme runde, udgår hele holdet.
Ved fald fra hest sidder rytteren op igen og rider videre.
Ved tab af stafetten sidder rytteren af og henter selv stafetten.
Hver ekvipage må have én hjælper med til at holde hesten. Hjælperen må ikke røre stafetten, men må hjælpe rytteren op på
hesten igen efter afsidning eller fald.
• Kommer man over på hinandens bane halvdel på banen eller i startboksen bliver holdet diskvalificeret.

