RYTTARMEDDELANDE
Hopptävling samt pay and jump på Dannemora Ridklubb
Adress: Pesarby 140, Östhammar (https://idrottonline.se/DannemoraRKRidsport/OMKLUBBEN/Hittahit)

Första start

Klockan 10:00

Sekretariat

Öppnar 09:00 och ligger beläget på kortsidan av
tävlingsbanan.

Domare

Marie Petersson

Anläggningsskiss

https://idrottonline.se/DannemoraRKRidsport/globalassets/dannemora-rk--ridsport/dokument/anlaggningsskiss-volten-drk-alt-4.pdf

Parkering

Sker på anvisad plats, se anläggningsskiss. Närmast
tävlingsbanan parkerar med nosen mot banan. Bakre raden
parkerar med nosen mot dasset.

Avanmälan

Sker till Amanda E Baburin 076-207 25 26 via sms.
Avanmälan som sker efter tisdag den 25 augusti kl. 18:00 kan
endast återfå avgift mot uppvisande av veterinär/läkarintyg.
Intyget skall vara arrangören tillhanda inom 4 veckor efter
tävlingstillfället.

Deltagande

Tävlingsdeltagare deltar på egen risk, vilket innebär att
arrangören inte tecknar någon försäkring för dig, se därför
över ditt olycksfallsskydd.
Det är tävlingsdeltagarens ansvar att vara väl insatt i
bestämmelserna inför varje tävling, ha skyldighet att se till att
denne är medlem och inte tagit otillåtna medicinska preparat.

Startlistor

Finns på www.uppvast.se på fliken ”Tävling” samt i Facebook
evenemanget.

Bangång/tävlingsbana

Bangång sker från kl. 09:15 fram till första start, samt mellan
vissa klasser enligt startlistan.

Framridning/Framhoppning Framridning på gräs: Inget max antal ekipage, håll avstånd och
respektera varandra!
Framridning-/framhoppningsbana: Max tre (3) ekipage på
banan. Endast funktionärer får vistas inne på banan till fots.
Skritt/halt sker innanför spåret. Högerregeln gäller i högre
tempo (trav/galopp) och har företräde till spåret. Tydlig
påvisning ska ges när en ska hoppa. Hinder hoppas med röd
markering på höger sida.
Ett hinder finns tillgängligt på framhoppningen.
Möjlighet att hoppa fram på hinder nummer ett (1) och två (2)
erbjuds på tävlingsbanan innan start.
Prisutdelning

Prisutdelning sker enligt starlistan. Klädsel och utrustning
enligt TR.
Vid felfri ritt i deltagande av pay and jump kan rosett köpas till
för 40 kr i sekretariatet.

Servering

Café finns med lättare fika och dryck.

Rökning

Får endast ske på anvisad plats, se anläggningsskiss.

Hundar

Ska hållas kopplade och lugna. Hundar som stör kan komma
att avvisas från platsen.

Vatten

Ta med egen hink och vatten till din häst.

Toalett

Dass finns.

Covid-19

Ryttare och medhjälpare får endast delta om inga symptom på
sjukdom finns. Symptomfri senast sju (7) dagar innan tävling.
En (1) medhjälpare per ryttare gäller. Vi kommer att göra viss
kontroll vid ankomst så att detta inte överskrids.
Ingen publik är tyvärr välkommen förutom den medhjälpare
som eventuellt tagits med.
När ni startat önskar vi att ni lämnar platsen så snart ni är
klara och inte stannar längre än nödvändigt. Tävlande ska
självklart invänta prisutdelning innan hemgång.
Vi tillhandahåller våtservetter samt handsprit i sekretariatet.

Övrigt

Det finns ingenstans att gå in på tävlingsplatsen, vid dåligt
väder gäller kläder efter väder.
Vi undanber er att använda paraplyer på tävlingsplatsen då
det kan orsaka panik hos vissa hästar.

Kontakt

Tävlingsansvarig samt kontaktperson under dagen är Amanda
E. Baburin, kontaktas via telefon eller sms 076-207 25 26

