Välkommen till HCWR`s B & C -tävling
The May’n event
3-domarshow
Datum:

26 maj 2018

Tid:

Första start kl. 9.00

Plats:

High Chaparral´s arena, 330 33 Hillerstorp
All ridning sker utomhus

Anmälan:

Senast anmälan 11/5 via WRAS tävlingsprogram. Vid ev. frågor
annette.albinsson@gmail.com

Betalning:

Betalningen ska vara HCWR till handa senast den 15/5 via
bankgiro 312-9053, märkt med namn och antal klasser. Är din
betalning HCWR ej tillhanda efter den 15/5, är din anmälan ej
godkänd.

Avgifter:

B 200 kr/ klass, C 160 kr/ klass
Youth ryttare betalar 20 kr mindre/klass

Uppstallning

Boxar/rephagar. Begränsat antal hagar och boxar, först till kvarn
gäller. Bokas via TP.
Box 250:Rephage 175:Sker i sekretariatet från kl. 8.00 el senast en timma innan start.

Startanmälan:
Efteranmälan:

Redan föranmälda ekipage kan vid startanmälan efteranmäla sig
till ytterligare klasser mot ord. avgift, i mån av plats.
Inga efteranmälningar efter sista anmälningsdag tas emot.

Veterinär:

Besiktning för hästar som ska starta B-reining sker kl. 10.00.
Veterinäravgift 100:-/häst som startar reining B.

Domare:

Ingela Ynghagen
Stina Gatel
Marcus Bäcklund

Tävlingsledare:

Robert Brunner, Gislaved

Servering:

Det kommer finnas fika och lunch.

Frågor:

Besvaras av tävlingsansvarig Mårten Karlsson
marten_karlsson@live.se

Klasser:

Pris delas ut till bäst placerade ungdom i varje klass.
HCWR förbehåller sig rätten att ändra i propositionen och stryka
klasser om så krävs. För godkänd klass krävs tre startande
ekipage. Blir det inte tre ekipage så stryks klassen.

Hur fungerar det
med 3 domare?

Poängen från alla domare läggs ihop till en total score. Vid
inrapportering till WRAS läggs poängen ihop och delas på 3, för
att få ett medelvärde.

Cuper i distriktet:

Tävlingen ingår i Buckle Up Cup som går på C-nivå samt High Point
Award, se mer info på HCWR.se. Klasserna som ingår i Buckle Up
Cup är markerade med *.
Klasser, första start kl. 9.00
1 Showmanship at halter C
Lunch
2 Western Riding C
10 Ranch Trail C
3 Western Riding B
11 Trail C*
4 W. Horsemanship C*
12 Trail B
5 W.Horsemanship B
13 Ranch Riding C*
6 W. Pleasure C*
14 Ranch Riding B
7 W. Pleasure B
8 Reining C*
9 Reining B
Bra att veta:
…HCWR förbehåller sig rätten att ändra i propositionen.
…vi följer WRAS regelbok som gäller 2018/19.
… Vatten finns att hämta, ta med vattenhink
…du start anmäler i sekretariatet senast en timme före din första start.
…du har nummerlapparna på din häst under all uppsutten ridning.
…du har hjälm på dig när du rider, om du är youth-ryttare.
…du håller uppsikt på din häst när den står i eller vid transporten.
…du har en rosett i svansen på din häst om den sparkar (röd) eller om
det är en hingst (gul).

