Proposition
GARS-uttagningstävling till
student-SM i hoppning

Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap (GARS) i samarbete
med Göteborgs Fältrittklubb (GFRK) och Chalmers Sport &
Teknologi inbjuder härmed till GARS-mästerskapet och
uttagningstävling för Student-SM i ridsport.
Särskilda bestämmelser

1.Tävlingen äger rum på Göteborgs Fältrittklubb kl. 09:00, den 28
Januari 2018.
2. GARS-medlemskap är obligatoriskt för deltagande. Ordinarie/
studentmedlemskap på GFRK gäller eller så kan ett tillfälligt
medlemskap till en kostnad av 50:- lösas innan tävlingsdagen.
3. Tävlingarna genomförs enligt GARS:s styrelses tävlingsbestämmelser,
se nedan specificerade tävlingsregler. För deltagande på vår
uttagningstävling krävs inte grönt kort, men på Student-SM krävs grönt
kort.
4. Anmälan öppnar den 7 Januari 2018 klockan 9.00 och sker per mejl
till: tavling@gars.nu. Ange namn, om du innehar grönt kort, om du är
medlem hos GFRK, eventuella matallergier, mejladress samt
telefonnummer.
5. Anmälan registreras först då anmälningsavgift inkommit. Antingen via
GARS bankgiro 5061-4148 eller via swish 1232636298. Om man
använder swish kostar uttagningen 302 kronor p.g.a. en administrativ
avgift. Märk inbetalning med ”Hopp”, ditt namn och sex första siffrorna i
personnumret.
6. Begränsat deltagarantal i uttagningen, först till kvarn gäller. Sista
anmälningsdag är den 14 Januari 2018 klockan 23:59.
7. Ryttarmeddelande kommer skickas ut via mejl några dagar innan
tävlingen.

Klasser och anmälningsavgifter
Uttagningstävlingen sker i stilbedömning och genomförs i omgångarna
(omg. 1) 60 cm (omg. 2) 70 cm (omg 3) 80 cm* med en kostnad på 300
kronor i startavgift. Gemensam lunch ingår i startavgiften.
Tävlingsregler Uttagningstävling, Student-SM
Under 4-6 maj 2018 genomförs Student-SM i Linköping och varje
studentryttarförening får anmäla ett lag bestående av tre ryttare till
vardera gren. För att utse representanter inbjuder GARS alla
intresserade medlemmar till en uttagningstävling per gren. Tävlingen
kommer vara så lik SM-tävlingen som möjligt, vilket innebär att på varje
häst rider tre, alternativt två ryttare, där den ryttare med bäst
procentsats per häst går vidare till nästa omgång. Detta innebär att alla
anmälda ryttare kommer starta omgång 1 (60cm) och den ryttare som
är bäst på respektive häst kommer gå vidare till omgång 2 (70cm).
Finalen (omgång 3) rids i 80cm.
Här kommer tre finalister koras och dessa blir GARS första val till SMtävlingen. Reserver till SM blir ryttarna efter finalisterna.
Hästarna kommer lottas ut vid tävlingens start och det är i den ordning
som ryttarnamn och häst dras, som blir startordningen för dagen.
Lottning av häst och startordning sker i alla omgångar. Ryttare som
lottas på en häst de tidigare ridit på GFRK ska i största mån, om
möjlighet finns lottas om. Hästarna kommer vara uppvärmda och vid
tävlingen sker skritt på långa tyglar tills signal ges. När ryttare fått signal
har denne fem minuters framridning innan start. Om ryttare sitter upp på
fel häst medför detta uteslutning. När ryttare fått signal har denne fem
minuters framridning med max två språng innan start.
Funktionärer
För att dagen ska bli genomförbar behöver vi alla hjälpas åt.
Planeringen av funktionärsuppgifter kommer publiceras i samband med
ryttarmeddelandet. Har du någon i din närhet som du vet kan ställa upp,
meddela gärna detta vid anmälan. Vi behöver all hjälp vi kan få!
Varmt välkomna!
Önskar
Göteborgs Akademiska Ryttarsällskap, Göteborgs Fältrittklubb
och Chalmers Sport & Teknologi
* Ändringar kan förekomma.

