KLUBBMÄSTERSKAP
E- och C-tävling
Datum:
Plats:

Lördagen den 20 oktober, första start kl.09:00
Järvsö Ryttargård, Stene 9, 820 40 Järvsö

Typ av tävling:

C-klasser är öppna för alla medlemmar i WRAS-ansluten klubb med giltig licens
E-klasser är öppna för alla, dvs. inget medlemskap eller licens krävs.
Klubbmästare och Bästa E-ryttare i klubben kommer att utses.
Tävlingarna genomförs enligt gällande WRAS regelbok 2018-2019.
Det är varje ryttares skyldighet att känna till gällande regler.

Domare:
Christel Svensson
Tävlingsledare:
Åsa Klingberg
Tävlingssekreterare: TBA
Kontaktperson vid frågor:
Klass
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Klass 5
Klass 6
Klass 7
Klass 8
Klass 9
Klass 10
Klass 11
Klass 12
Klass 13
Klass 14
Klass 15
Klass 16
Klass 17

Gren
Western Pleasure W&T
Western Pleasure + KM
Western Horsemanship W&T
Western Horsemanship + KM
Western Riding
Western Riding + KM
Ranch Riding + KM
Reining + KM
Reining
Showmanship at Halter + KM
Trail at Hand
Trail at Hand + KM
Trail W&T
Leadline Trail W&T
Trail + KM
Ranch Trail + KM
Maskerad

Nivå
E
C
E
C
E
C
C
C
C
C
E
C
E
E
C
C
E

Max 15 deltagare i trailklasserna.
Maxtid för trail 7 min
Vi erbjuder i år två stycken reiningklasser på samma nivå, men med två olika mönster.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra, flytta eller ställa in klasser.
Vid otillräckligt antal startanmälningar (den 6/10) ställs tävlingen in.

Minst tre deltagare fordras per klass. Klasser med mindre än 3 anmälda går som bedömningsklasser
om de anmälda vill och arrangören bedömer det lämpligt, annars ställs de in och anmälningsavgiften
betalas tillbaka. Vad som gäller meddelas i ryttarmeddelandet.
Alla klasser är Open-klasser, dvs vuxna och ungdomar tävlar i samma klass.
Första start är kl 9.00, sekretariatet är öppet från kl 7.30. Preliminär tid för lunch anges i
ryttarmeddelandet.

Licenser:

Vid start i C- klass krävs giltig A-/Y-licens för ryttare, och H/H1-licens för häst,
samt medlemskap i WRAS-ansluten klubb.
Vid start i E-klass krävs varken licens eller medlemskap.

Klubbmästerskap: KM-klasserna hålls på C-nivå. Medlemskap i WRX krävs för att bli
Klubbmästare, men klasserna är öppna även för medlemmar i andra klubbar.
KM-klasser är ej uppklassningsgrundande, vilket innebär att alla WRXmedlemmar, oavsett poäng/uppklassning, är välkomna att delta.
Bästa E-ryttare:

Alla ekipage (som tidigare inte haft licens) är välkomna att delta i samtliga Eklasser. ”Bästa E-ryttare” kommer att utses bland de som är medlemmar i WRX.

Maskeradklass:

Alla ekipage är välkomna att delta i maskeradklassen, medlemskap och licens
krävs EJ.
I år blir det en spännande bana med fokus på miljöträning som man ska klara
av. Det kommer att gå att välja mellan en enklare och en svårare väg och om
man vill rida eller leda sin häst, så detta är en klass som alla kan vara med på.
Man får även välja om man vill vara själv eller flera ekipage i sitt
maskeradnummer.
Skicka din anmälan samt vilken musik du vill ha (måste finnas på Spotify) till
tavling@wrx.se senast 6 oktober.
Paus ca 30 min innan maskeradklassen, för att alla ska hinna byta om.

Lead line:

Öppen för alla att deltaga i, inga licenser eller medlemskap krävs. Krav på att
ekipaget har en ledare.

Anmälan:

Senast 6 oktober. Anmälan till C -klasser görs direkt i WRAS tävlingssystem
på www.wras.se och avgift sätts in på WRX bg 5077-4397.
Märk betalningen med namn och ”KM-18”. För att anmälan skall räknas som
giltig skall anmälningsavgiften vara WRX bg tillhanda senast 3 bankdagar
efter sista anmälningsdag. I annat fall anses anmälan som ogiltig och räknas
som efteranmälan.
Anmälan för E-klasser görs till tavling@wrx.se, använd gärna
anmälningsformulär som finns på www.wrx.se
Ange ryttare, häst, hästens födelseår, ras samt klasser. Ange även ålder på
ryttare under 19 år.
Start utom tävlan är EJ tillåten.

Avgift:

Vuxen: 100 kr
Junior: 80 kr
Maskerad: 50 kr
Lead line: 50 kr
MÄRK BETALNINGEN NOGA!

Efteranmälan:

Efteranmälan sker i mån av plats senast 1 timme innan önskad klass, mot
dubbel anmälningsavgift per klass och betalas i sekretariatet (helst via Swish
men kontanter går även bra). För ekipage som efteranmäler i sekretariatet till Cklass open, gäller att kvitto på licensbetalning skall uppvisas i sekretariatet för
att start ska få ske.
Ekipage som anmält sig till minst 2 klasser innan sista anmälningsdag (dvs 6
oktober) har möjlighet att lägga till klass för ordinarie startavgift, senast en
timme innan klassens start.

Återbetalning:

Anmälningsavgiften återbetalas endast mot uppvisande av läkar- eller
veterinärintyg, förutom en administrationsavgift om 50 kr. Intyget ska vara
WRX tillhanda senast den 3 november 2018.

Vaccinationsintyg:

Ska visas upp före urlastning i sekretariatet.

Hästägarförsäkran: Ifylles på plats i sekretariatet.
Startanmälan:

Ryttarmeddelande:

Startanmälan ska på tävlingsdagen göras senast 1 timme före beräknad starttid
för respektive klass. Medtag godkänt vaccinationsintyg, medlemskort i WRASansluten klubb, licenser och ev. inbetalningskvitto på anmälningsavgiften.

Ryttarmeddelande med vägbeskrivning kommer att finnas på hemsidan
www.wrx.se och i WRAS Tävlingskalender en vecka innan tävlingen.

Mönster:

Mönster kommer ut senast i samband med ryttarmeddelandet på www.wrx.se
och i WRAS Tävlingskalender.

Priser:

Rosetter. Specialpriser i maskeraden.

Uppstallning
& övernattning:

Önskas uppstallning eller övernattning, maila tavling@wrx.se
Betalning för uppstallning och övernattning görs efter att bokningen godkänts.
Betalningsuppgifter fås då bokningen är bekräftad.
Box: 100:- /dygn
Övernattning: 100:- / natt

Servering:

Fikaförsäljning finns på anläggningen, betalning görs kontant eller via Swish.

Övrigt:

Framridning sker på utebana. I de fall dåligt väder gjort utebanan obrukbar,
kommer framridning att erbjudas i ridhuset mellan klasserna. Mer info i
ryttarmeddelandet.

VARMT VÄLKOMNA ALLIHOP!

