Ponygamesmesterskab for distrikt 1-6
Det bliver i år muligt for alle klubber på Sjælland og Bornholm at deltage i Sjællandsmesterskabet i Ponygames. Alle
klubber i distrikt 1-6 er velkommen til at deltage og der rides i alle afdelinger (A, B og C). Kvalifikation og finale
afholdes på Store Hestedag i Roskilde i dagene 1. og 2. september.
Kvalifikation afholdes lørdag den 1. september, de 5 bedste hold i hver afdeling kvalificerer sig til finalen som vil blive
afholdt samme sted søndag d. 2. september. (Darupgaards-rideklub kan ikke sørge for opstaldning af heste, man skal
kontakte storehestedag hvis man ønsker opstaldning).
Startgebyr
Startgebyret er kr. 750,- pr. hold (inkluderer to adgangsarmbånd pr. ekvipage).
(Gebyret vil ikke blive refunderet ved framelding - dog med undtagelse af sygdom, hvor stalden er i karantæne eller
ved dyrlægedokumentation af min. 50% af hestene på et hold).
Tilmelding
Skal ske på følgende tilmeldingsblanket. Findes også på www.darupgaards-rideklub.dk - senest den 20.
august 2012.
Startgebyr indsættes på konto. reg.nr. 5065, kontonr. 1186665 med overførselsteksten PGSM / + klubnavn
(klubforkortelse).
Kontaktperson inden stævnet: Bo Rejnholt, 29687450, mailto:bo@elmegaarden.com
Regler
Alle ryttere, der er medlem af en klub under Dansk Ride Forbund kan deltage, uanset rytterlicensstatus og der rides
efter Dansk Ride Forbunds ponygamesreglement. Dog med den undtagelse at ryttere i A-afdelingen, der har deltaget i
Landsfinalerne i 2012 godt må deltage i afdeling A i dette mesterskab.
Konkurrencens afvikling
Konkurrencen afvikles efter fastlagte disciplinblade. Disciplinbladene findes på hjemmesiden www.rideforbund.dk.
Konkurrencen afvikles efter fastlagte disciplinblade. Disciplinbladene findes på hjemmesiden www.rideforbund.dk.
Der kan afvikles konkurrencer af følgende lege på kvalifikationsdagen:
- Afd. A : Slalom, Vadestedet, Flagstafet, Boldstafet, Bord dæk dig, Kræmmerhus, Postkasseløb, Bogstavleg, flyt to flag, ring
på kegle og Flyt to krus.
- Afd. B : L egene fra Afd. A samt Mælkekartonridt, Vandstafet, Ketcherridt, Parslalom, Ridderleg, Fisketur, Ringridning,
Fiskestang, Ærteposeræs, Ballonsprængning, Værktøjskasse, Stable bægre, Basket, Hula hop, Frisbee og
Sokkebasket.
- Afd. C : Slalom, Flagstafet, Boldstafet, Fisketur, Postkasseløb, Bogstavleg, Ringridning, Bord dæk dig, Ridderleg, Ring på
kegle, Stable bægre, flyt to flag og Flyt to krus.
Ponygameslege til kvalifikationer vil blive offentliggjort ugen før. Til finalerne kan der forekomme nye lege. Lørdag
eftermiddag, på holderledermødet, trækkes finalelegene.
Baneforhold
Der rides på græs, banerne laves efter gældende regler.
Ponygamesbanerne vil blive afmærket med hvidt/rødt strimmelbånd (”politibånd”) - liggende på jorden, fastsat med
flade pløkker.
Overdommer
Der er til stævnet udpeget en overdommer. Det pointeres her, at der ikke kan nedlægges protest over de af
overdommeren afsagte kendelser.
Holdledermøde
Umiddelbart før starten på stævnet afholdes der holdledermøde med gennemgang af reglerne m.m.. Til
holdledermødet deltager en holdleder fra hvert hold, overdommer, banedommere og stævneledelse.
Inden start af kvalifikationsrunden skal holdlederen, senest ved holdledermødets start, aflevere en navneliste på
holdets ekvipager, samt rytternes fødselsdata.

Og husk. Den vigtigste regel ved ponylege er, at de deltagende ryttere og ponyer/heste altid skal have det
sjovt.

