Grenutvalget i Mounted Games
inviterer til

Norske Par del 4, 5-6 oktober 2019
Påmelding og
frister

Påmelding og betaling til https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=290382 innen 01.10.2019 kl.
20:00. Paret registreres på http://gamespro.org/index.php?page=registration_form og sendes til
imganstevner@gmail.com innen 01.10.2019 kl. 20:00.

Stevnested

Fredriksborg Hestesportsenter, Sarpsborgveien 743, 1658 Torp, Norge.
http://www.fredriksborg-hestesportsenter.no/

Stevneavgifter

Startavgift kr 1000,- pr par og betales inn her https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=290382

Kvalifikasjon

Ryttere skal være medlem av en norsk rideklubb, tilknyttet NRYF.

Klasser

Åpen klasse. Konkurranseprogram og foreløpig tidsplan/ryttermelding vil komme ut på FB siden Mounted Games Norway.
Konkurransen gjennomføres i «vanskelig klasse», dvs. at alle øvelser inngår i konkurranseprogrammet.
Hvert par samler poeng fra de 3 innledende rundene og den dårligste konkurransen til hvert par strykes.
Det setter også opp lett og middels konkurranse (se priser på
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=290382)

Premiering

Premier ihht KR1. Sløyfer til alle plasserte.

Oppstalling

Det er kun mulighet for boksoppstalling på stedet. Se
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=290382 for priser og bestilling.

Innkvartering

Overnatting på stedet, parkering for campingvogn, -bil og telt. Priser og bestilling ligger her
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=290382

Teknisk personell

Hvert par stiller med banebygger i eget heat og assistentdommer i heatet etter sitt eget heat.
Hvis banebygger eller linjedommer ikke møter opp for avkryssing i hengeren før oppstart av heatet så mister laget 5
poeng.
Vi setter pris på all hjelp vi kan få med banebygging, poengskrivning osv. Assistentdommere må være fylt 18 år og
de må være sertifiserte.

Dommer

Eivind Kjuus i Open og Kristin Sørensen i Lett og Middels klasse. Konkurransen bedømmes etter IMGA reglement 2018
og relevante deler av KR I.
Steward er Aase Laila Andersen mm

Baneforhold

70 x 100 m grusbane. 6 linjer. Oppvarming på 20 x 40 m grus-/sandbane.

Kontaktpersoner

Anne Kjensli Strøm, telefon 907 87 049, anne.strom@evry.com

Internettside

Racelister, trekning, resultater: www.gamespro.org/info/Norway

Kafe

Åpen kafe og kiosk på stedet.

Hestepass, lisens,
mm

Hestepass med gyldig grunnimmunisering og revaksinasjon medbringes og forevises. Det kreves grunnlisens rytter og
hestelisens. Kvittering på betalte lisenser medbringes.

Stevnestart

Briefing skjer kl. 09.00 og stevnestart er 10.00. Trekningen blir gjort torsdag 3.10.2019 i livesending på FB

Andre opplysninger

Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Det kan bli justeringer i tidsplan avhengig av antall deltagere. Dette
kunngjøres når påmeldingsfristen har gått ut.

Vi gjør oppmerksom på at dette er et røykfritt arrangement. Dette gjelder hele stevneområdet, også utendørs. Røyking kan kun
skje på anvist røykeplass.

