HJOR’s TREC D-stævne 20. maj 2018
Med Klubholdmesterskab, Distrikt 1
Hjortespring Rideklub glæder sig over at invitere til TREC D-stævne søndag d. 20. maj 2018.
Stævnet er åbent for alle ryttere i Distrikt 1-5, der er medlem af en klub under DRF eller direkte
medlem af DI.
Klasse 1 – T00:
Åben for ekvipager, der ikke har været placeret i T0. Trækker tilladt.
POR ca 3-6km, Tempo 4-7km/t. Kan rides i gruppe på 2-3, oplys ved tilmelding. Der rides efter
udleveret kort, som udleveres i Maproom.
MA 100m
PTV 5-9 forhindringer. Clear-round tid.
Rosetter til alle, der gennemfører: Placerings rosetter til individuelt placerede ryttere, samt den
bedst placerede individuelle rytter i POR, MA og PTV. Deltagerrosetter til øvrige deltagere.
Klasse 2 – T0: Individuel – Del af TREC Cup Zero sponseret af Alhvor
OUT regler gælder.
POR: 6-9 km. Tempo 4-7km/t.
MA: 100 m.
PTV: 10-16 forhindringer. Tempo 4-7 km/t.
Mulighed for at POR rides i gruppe på 2-4 ekvipager. Ekvipager, som har redet i gruppe, fratrækkes
25 point for POR ridt, ligesom der ikke kan opnås bedst placering i POR. Ekvipagerne placeres
individuelt i klassens resultat jævnfør reglerne for TREC Cup Zero.
Rosetter til alle, der gennemfører: Placerings rosetter til individuelt placerede ryttere, samt den
bedst placerede individuelle rytter i POR, MA og PTV. TREC Cup Zero rosetter til alle, der
gennemfører.
Klasse 3 – T1: Individuel – Del af TREC Cup One sponseret af Alhvor
OUT regler gælder.
POR: 10-15 km. Tempo 6-7km/t.
MA: 100 m.
PTV: 10-16 forhindringer. Tempo 6-8 km/t.
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Mulighed for at ride POR i gruppe på 2 ekvipager. Ekvipager, som har redet i gruppe, fratrækkes 25
point for POR ridt, ligesom der ikke kan opnås bedst placering i POR. Ekvipagerne placeres
individuelt i klassens resultat jævnfør reglerne i TREC Cup One.
Rosetter til alle, der gennemfører: Placerings rosetter til individuelt placerede ryttere, samt den
bedst placerede individuelle rytter i POR, MA og PTV. TREC Cup Zero rosetter til alle, der
gennemfører.
Klasse 4 – T1: D1 Klubholdmesterskab
Afvikles sammen med klasse 3.
Distrikt 1’s Klubholdmesterskab er åbent for alle ekvipager i Distrikt 1: 1600-1200-1000-800-600kr
samt æresdækken og staldplaquetter til vindende hold, medaljer til de 3 bedst placerede hold. Se
Distriktets hjemmeside for yderligere information om reglerne. Kun hold bestående udelukkende
af D1 ekvipager tæller i Klubmesterskabet. Et hold består af 3-4 ekvipager – 3 bedste resultater
tæller.
POR: 10-15 km. Tempo 6-7 km/t. Rides individuelt.
MA: 100 m.
PTV: 10-16 forhindringer. Tempo 6-8 km/t.
Klasse 5– T2: Individuel - Del af TREC Cup Two sponseret af Alhvor
Åben for alle.
POR: 20-29 km. Tempo 7-8 km/t.
MA: 150 m.
PTV: 12-16 forhindringer. Tempo 8 km/t.
Mulighed for at ride POR i gruppe på 2 ekvipager. Ekvipager, som har redet i gruppe, fratrækkes 25
point for POR ridt, ligesom der ikke kan opnås bedst placering i POR. Ekvipagerne placeres
individuelt i klassens resultat jævnfør reglerne i TREC Cup Two.
Rosetter til alle, der gennemfører: Placerings rosetter til individuelt placerede ryttere, samt den
bedst placerede individuelle rytter i POR, MA og PTV. TREC Cup Two rosetter til alle, der
gennemfører.

Almindelige bestemmelser:
• DRFs regler er gældende hvor intet andet er anført, se i øvrigt
http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/TREC.aspx.
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• Regler for Distriktsmesterskabet findes på Distrikt 1’s hjemmeside: https://www.d1drf.dk/sites/default/files/simpleside_filer/d1_dism_trec_2018_0.pdf
• Tilmelding:
o Prisen er 160 kr. pr. ekvipage i klasse 1, 2, 3 og 5.
o I klasse 4 er prisen 500 pr hold. Såfremt en rytter/ekvipage også ønsker at deltage i
den individuelle klasse 3 betales yderligere 100kr.
o Seneste tilmelding og betaling d.11. maj 2018.
o Tilmelding via GO – husk at oplyse højde på hesten samt mobilnummer. Alternativt
kan der tilmeldes på mail tilmelding@hjortespringrideklub.dk, Der tillægges et gebyr på
30kr for at tilmelde via mail. Tilmelding skal indeholde: navn, adresse, mobil
nummer, fødselsår, klub, hestens navn, alder og højde. Ønskers der at ride i
gruppe/Par (hvor dette er muligt) på POR skal dette, samt makker(e) angives.
o For klasse 4 gælder følgende: Holdsammensætning SKAL oplyses senest mandag
den 14. maj på mail tilmelding@hjortespringrideklub.dk.
o Startgebyret overføres til reg.nr: 5490 konto: 0000910846 ved tilmelding. I
tekstfeltet skal der stå TREC samt navn. Tilmeldingen er ikke gyldig før startgebyret er
modtaget.
o Frameldelse er muligt frem til den 17. maj kl. 9.00. Ved sygdom hos hest eller rytter
tilbagebetales 50% af startgebyr i henhold til DRF’s fællesbestemmelser
o Efteranmeldelse modtages i det omfang tidsplanen tillader, dog senest den 14. maj
til Distriktsmesterskabet– øvrige senest den 19. maj kl. 12.00. Startgebyr x 1,5
• Evt. spørgsmål kan sendes til tilmelding@hjortespringrideklub.dk
• Overdommer: Tina K. Foldager
• Der er ikke mulighed for boks eller stævnefold
• Parkering foregår på Convatec’s parkeringsplads – ryd venligst op efter dig og din hest
• Klubben hæfter ikke for skader, tyveri eller lign. under stævnet
• Stævnetelefon oplyses i programmet
• Generel information vil blive lagt på www.hjortespringrideklub.dk. Foreløbige start tider og øvrig
information vil være tilgængelig på www.online.equipe.com ca. en uge før stævnet. Endelige start
tider, samt tidspunkt for mulig PTV banegennemgang, foreligger senest lørdag den 19. maj kl.
15.00.
• For fællesbestemmelser og mere info om TREC:
Reglementer: http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer.aspx
PTV forhindringer: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/TREC/PTV%202018.aspx
Om TREC: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/TREC.aspx
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