Pay and jump Livdragonernas RSF på Ryttarstadion
Livdragonernas Ridsportförening anordnar Pay and Jump den 7 maj vid Ryttarstadion mitt i centrala
Stockholm.
1. Anmälan: Anmälan görs via TDB senast 5 maj 18:00. Vid anmälan/efteranmälan utanför TDB,
skicka sms till 070-5947790.
Ange ryttarens och hästens licensnummer om sådan finns för snabbare administration. Om du eller
hästen inte har licens behöver vi minst följande uppgifter: Ryttarens namn, hästens namn, kategori
och kön.
2. Betalning: Avgiften betalas med kort via iZettle samband med startanmälan på plats i anslutning
till tävlingsbanan, se skylt sekretariat. Där uppvisas även giltigt vaccinationskort innan urlastning.
Enklare kiosk med varmkorv, dricka, kaffe och tilltugg kommer att finnas i anslutning till sekretariatet.
3. Avgift: 150 kr/start. Omstart eller ytterligare en start i annan klass kan göras för redan anmält
ekipage och anmäls på plats, 150 kr/omstart.
Efter anmälningstidens utgång kan man efteranmäla sig, 150 kr/start + 50 kr i efteranmälningsavgift.
4. Tävlingsbana: Pay and Jumpen hålls utomhus på grusbana 90x50m. Vid alltför dålig väderlek ställs
pay and jumpen in. Detta meddelas i så fall på föreningens hemsida samt via mail till ryttaren. Banan
består av ca 7-10 st hinder beroende på vilken höjd man hoppar. Ingen tidtagning sker och ekipaget
får fullfölja sin bana inom rimlig tid oavsett antal fel. Träningstävlingens klasser är 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130 cm. Personal, som befinner sig på banan, kan även ge tips eller hjälp och har rätt att
utvisa en ryttare som inte beter sig enligt föreskrifterna i Svenska Ridsportförbundets
Tävlingsreglemente (TR).
5. Framridning/-hoppning: Sker på grusbana.
6. Startlistor: Första start 09.00. Startlistan läggs ut på Livdragonernas RSF hemsida
http://www.livdragonernasrf.se senast kl. 18:00 kvällen innan.
7. Klädsel & utrustning: Ryttaren behöver ej bära tävlingsklädsel men får gärna bäras. Gällande övrig
utrustning ska Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR) följas. Ryttaren eller hästen
behöver ej licens, grönt kort eller mätintyg.
8. Parkering: Inhägnade grusbanan mitt emot tävlingsbanan. Följ skyltar samt parkeringsvakts
anvisningar.
9. Vägbeskrivning: Följ provisoriska skyltar tävling. Från Norra länken, ta avfart mot Centrum och
Hjorthagen. Håll höger in på Lidingövägen mot centrum. Vid Östermalms IP, sväng höger in på
Fiskartorpsvägen. Kör förbi Audi och Harpaviljongen, sväng höger innan övergångsstället med
fartgupp vid skylt Mille Notti, tag vänster mot Gröna stugan. Infart vid Södra Fiskartorpsvägen 40,
114 33 STOCKHOLM. Följ anvisningar från parkeringsvakt i gul väst.
10. Förfrågningar: livdragonernasrf@hotmail.com kontaktpersoner Peter Rosén 070-5432799
(ansvarig Pay and Jump) Anna Linfeldt 072-1888196 (sekretariat).

