Compass Trophy (CT) klubbtävling 13/4
Proposition

Compass Sportryttarklubb inbjuder till CT #3 2019.
1. Tävlingen är öppen för dig som rider på Stall Compass och har erfarenhet
av att hoppa bana på minst 7 språng, samt för dig som har egen ponny/
häst och är medlem i CSRK. Tävlingen arrangeras enligt Svenska
Ridsportförbundets gällande Tävlingsreglemente, TR.
2. Anmälan sker via e-mail till maria.sundin@stallcompass.se. Skriv ’‘Anmälan Compass Trophy #3’’ i ämnesraden. Anmälan är öppen fr.o.m 2/4 tom
7/4, eller tills dess att klassen är full. Observera att vi kommer att gå efter
Aktivitetsplanen (VT 19) för TUK-ryttare om önskad häst blir full. TUK-ryttare har förtur på ’‘sin’’ häst/ponny 4 dagar efter det att tävlingen har öppnat
för anmälan (#3 t.o.m 5/4 kl 18:00), därefter blir de tillgängliga för alla våra
elever. Ange namn på ryttare och ponny/häst samt önskemål om höjd. Rider du på någon av Stall Compass ponnyer/hästar avgör din tränare vilken
höjd som är lämplig, men du får gärna önska höjd. Är du under 18 år måste anmälan ske via målsman för att vara giltig.
3. Ingen anmälningsavgift. Observera att startavgiften betalas i cafeterian,
gärna kortbetalning. Om du måste betala kontant gäller jämna pengar:
200kr för dig med egen ponny/häst och 500kr för dig som startar på någon
av Stall Compass ponnyer/ hästar.
4. Anmälan är bindande. Vid förhinder måste du meddela att du inte kommer
via e-mail till maria.sundin@stallcompass.se senast dagen före tävlingen.
Du är inte skyldig att betala startavgiften förutsatt att vi hittar en ersättare.
Hittar vi ingen ersättare betalar du halva startavgiften (gäller ej dig med
egen ponny/häst).
5. Compass Trophy #3 rids i två bedömningar, och du väljer själv vilken bedömning du vill rida och meddelar det i sekretariatet/cafeterian före start.
Avd B: Du rider enbart grundomgången. Om du är felfri erhåller du en rosett och du får tillgodoräkna dig 2p i Compass Trophy. Felfria ungponnyer/
hästar erhåller 4p. Två faser (A:0+A:0): Om du är felfri i grundomgången
rider du direkt fas två. Första pristagaren erhåller 10p, andra pristagaren
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erhåller 8p, tredje pristagaren erhåller 6p. Övriga placerade 4p och oplacerade dubbelnollor 2p. Placerade ekipage erhåller rosett. När alla omgångar
av Compass Trophy 2019 är genomförda får du tillgodoräkna dina tre
främsta resultat. Poängen halveras ej för ryttare som rider på privathäst*.
6. I slutet av 2019 kommer en totalsegrare att utses. Denne kommer tilldelas
Compass Trophy vandringspokal samt ett hederspris.
7. Tävlingsbana: utebana, fibersand, 45x55m. Framridning och framhoppning
i ridhuset, fibersand, 22x60m. Kl 8:30 bygger vi gemensamt fram banan.
Första start är beräknad till kl 9:30.
8. Startlistor kommer att läggas ut på http://csrk.se senast två dagar före tävlingen.
9. Enklare servering för deltagare samt funktionärer kommer finnas på tävlingsplatsen.
10. OBS! För att få deltaga i Compass Trophy måste du som tävlar samt en
anhörig, vara funktionär vid minst två deltävlingar/ termin. Inga funktionärer
= ingen tävling. OBS! Kan inte ställa upp som funktionär måste du
ange det i samband med anmälan.
11. Tävlingsledare/Banbyggare/Domare/Resultatansvarig: Maria Sundin. Vid
förfrågningar maila gärna till: maria.sundin@stallcompass.se
*) Med privathäst menas häst eller ponny som inte används i verksamheten
på Stall Compass.

Vi ser fram emot en tävlingsdag tillsammans!

