Proposition TREC
Tävlingens namn

TREC Hornsberg sommar 2019

Tävlingsplats

Hornsberg, 615 95 Valdemarsvik

Arrangör

Emma Nimmerfalk (Svea TREC-förening)

Datum

Söndag 21 juli 2019

Klasser

Lättklass, Debutklass
Samma dag arrangeras kurs för C-klass.

Öppen för andra föreningar

Ja ☒

Sista anmälningsdag

2019-07-07

Sista betalningsdag

2019-07-07

Efteranmälan i mån av plats

Ja ☒

För sent inkommen anmälan

Behandlas som efteranmälan

Återtagande av anmälan

Går bra t.o.m. sista anmälningsdag, därefter återbetalas halva
avgiften mot uppvisande av veterinär- eller läkarintyg.

Efteranmälan mot extra avgift

100 kr

Anmälningsavgift

Lättklass 450 kr
Debutklass 400 kr
C-klass kurs 500 kr

Betalning till

8384-0, 4935786-6

Pris för box

Enstaka boxar finns. 100 kr.

Pris för hage

Inga fasta hagar finns. Hage med eget material på anvisad plats. 0
kr. Hästarna kan också stå i eller bundna vid transporterna.

Veterinäravgift

Ingen veterinärbesiktning.

Mat

Mat medtages. Mikro finns.

Ryttarbrev

Senast en vecka före tävlingen via e-post.

Anmälan

Malin Billsdotter Östersten malinbillsdotter@gmail.com

Licenser

Licens krävs ej. Deltagare står för egen försäkring, dock kan licens
beställas via trecsverige.se.

Vaccinationer/Hästpass

Hästpass med giltigt vaccinationskort enligt SvRF ska visas upp
före urlastning. Hästen får inte vaccineras inom 7 dagar före
tävling.

Upplysningar

Emma Nimmerfalk, 073-915 93 95, emma_nilsson_1986@live.se

Funktionärer

Anmäl gärna funktionärer till hela eller delar av tävlingen.

Nej ☐

Nej ☐

Information
Under orienteringsfasen (POR) rider ryttarna i Debut- och Lättklass i grupper.
Tävlingsorganisatören (TO) sätter ihop lämpliga grupper, men det finns möjlighet att önska
sällskap på anmälningsblanketten.
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De grupper som under POR-fasen i Debut- och Lättklass består av miniorer eller juniorer (under 16
år) måste ha minst en medföljande vuxen. Denne får inte medverka vid kartläsning och liknade
utan är endast med för säkerhetens skull. Den vuxne kan medfölja till häst, cykel eller liknande.
Om den vuxne medföljer till häst ska även den hästen ha hästpass och vaccinationsintyg.
Grupper i Lättklass som helt består av juniorer (13-18 år) kan rida utan medföljande vuxen om
målsman samt TO har gett sitt godkännande. Blankett finns på www.trecsverige.se.
I C-klass måste juniorer rida POR-fasen i par. Om båda deltagarna i paret är under 16 år, måste en
vuxen följa med. TO kan tillsammans med ryttarnas målsmän ge sitt godkännande till att paret
rider utan medföljande vuxen. Medföljande vuxen får inte medverka vid kartläsning och liknade
utan är endast med för säkerhetens skull. Den vuxne kan medfölja till häst, cykel eller liknande.
Om den vuxne medföljer till häst ska även den hästen veterinärbesiktigas, ha hästpass och
vaccinationsintyg. Stoppas medryttarens häst vid veterinärkontroll under orienteringen får inte
heller gruppen fortsätta.
Ryttarens ålder
Det är det året då ryttaren är född som gäller för åldersindelningen. Vid lågt antal deltagare har TO
rätt att slå ihop åldersgrupper vid prisutdelning. För år 2019 gäller
Minior: __________ max 12 år __________ född 2007 eller senare
Junior: __________ 13-18 år ___________ född 2006-2001
Young rider: ______ 16-21 år ___________ född 2003-1998
Senior: __________ 18 år eller äldre _____ född 2001 eller tidigare
Hästens ålder
Hästar som deltar i Debut- och Lättklass måste vara minst 4 år för att få starta, med undantag för
islandshästar som måste vara 5 år (enligt Svenska Islandshästförbundets bestämmelser). Hästar
som deltar i C-klass måste vara minst 5 år.
Säkerhet
Hjälm är obligatorisk för alla ryttare i alla klasser vid all ridning under hela tävlingen. För deltagare
under 18 år är säkerhetsväst obligatorisk vid all ridning under hela tävlingen. Vi rekommenderar
alla ryttare att använda säkerhetsväst. För alla ryttare, oavsett ålder, i C/B-klass är säkerhetsväst
obligatorisk i hinderbanan (PTV-fasen).
Under POR-fasen rekommenderar vi att alla ryttare har med sig mobiltelefon, för säkerhetens
skull, vilken plomberas i kartrummet. Minst 1 förseglad mobil ska finnas med i varje grupp i Debutoch Lättklass. Vi ser gärna att varje ekipage/par i C/B-klass också har en förseglad mobil med under
orienteringen.
Debutklass
Debutklass genomförs som Clear Round, dvs. ingen ranking av ryttarna görs och inga resultat
anslås. Alla ryttare som genomför klassen får rosett samt individuella domarkommentarer till sina
poäng/poängavdrag.
POR 3–8 km, 0–3 domarkontroller plus start och mål (vid 0 KP ska VK användas), inga hastigheter
eller idealtid. Det viktiga är orienteringsmomentet, att läsa karta under ridning. Ryttarna ska dock
uppmanas att rida i skritt och långsam trav/tölt. Lättriden sträcka; vägar, väl synliga stora stigar,
ingen ridning utanför stigar. Kontrollpunkters placering lätt, inga tävlingar i mörker, ingen
beräkning av kontrollpunkter, ingen kontroll utanför sträckan. Rekommenderad skala på kartan
1:12 500, 1: 15 000.
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Det är tillåtet för vuxen ryttare att ha en annan ryttare i Debutklass i grimskaft under
orienteringen. Tävlingsledaren har rätt att blanda åldersgrupperna under orienteringen om detta
behövs för att tävlingen ska kunna genomföras.
MA 100 m, alla ryttare får välja långsam galopp, tölt eller trav, tillbaka rider samtliga snabb skritt,
hjälpryttare som rider framför/bredvid eller står vid målet är tillåtet för samtliga åldersgrupper.
Vuxen som springer bredvid ryttare är tillåtet för samtliga åldersgrupper, dock får denne ej leda
hästen.
PTV 5–7 uppgifter, hopphöjd max 50 cm, ingen maximaltid. För samtliga åldersgrupper är det
tillåtet att ha en medföljande vuxen på banan. Denne får inte leda hästen i uppgifterna eller ge
anvisningar, men får hjälpa ryttaren med hästen mellan uppgifterna. Tävlingsorganisatören har
rätt att byta ut förälder mot funktionär. För PTV-uppgiften ”Uppsittning” är pall tillåtet för samtliga
åldersgrupper. I uppgifterna ”Korridor”, ”Låga grenar” och ”Slalom” är både trav och tölt tillåtet
och ger samma poäng. Godkända uppgifter för Debutklass se PTV–anvisningar & domarprotokoll
för uppgifter. Fler uppgifter är nu godkända för Debutklass! Observera att alla uppgifter ej är
godkända för miniorer.
Lättklass
I Lättklass rankas ryttarna individuellt och resultaten för respektive tävlingsfas anslås.
Domarkommentarer kommer att överlämnas till respektive ryttare i mån av tid.
POR 8–15 kilometer, genomsnittshastighet 6–7 km/h. Rekommenderad skala på kartan 1:12 500.
Tävlingsledaren har rätt att blanda åldersgrupperna under orienteringen om detta behövs för att
tävlingen ska kunna genomföras.
MA 100 m. Obligatorisk galopp samt skritt. Tölt är inte godkänt.
PTV 8–10 uppgifter, hopphöjd max 60 cm, hastighet max 8 km/h. För godkända uppgifter se ”PTV anvisningar” på TREC Sveriges hemsida.
C‐klass
Kurs i C-klass kommer innehålla bäringar vid vägens början samt orienteringssvårigheter enligt Cnivå. Dock kan sträckan vara kortare än på tävling. Möjlighet finns att erhålla Grönt Kort i TREC för
C-nivå. Skala på karta 1:25 000. Max hopphöjd 80 cm för Seniorer, max 70 cm för Young
Rider/Juniorer.
Mer information om TREC-reglerna hittar du på www.trecsverige.se
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