Ryttarmeddelande Sommarhoppet 2020
Covid 19:
Med avledning av Covid 19 har vi gjort en riskbedömning. Vi har gått igenom
Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg och utvärderat eventuella
risker. Vi har följt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska
Ridsportförbundet. Vi har valt att vidta riskreducerande åtgärder i samband med
vår tävling. Vänligen läs igenom riskbedömningen i sin helhet.
Vi vill att ni är extra noga med följande:


Stanna hemma och undvik kontakt med andra ca 2 dagar efter du känner dig
fri från symptom.



Handhygien är viktigt. Tvätta händer ofta.



Tävlingarna genomförs utan publik.



Ryttare får ta med sig max 1 medhjälpare per häst, parkeringsvakter och
funktionärer kommer att hjälpas åt att kontroller att reglerna följs.



Håll avstånd på hela tävlingsarenan. Anläggningen är uppdelat i flera zoner,
framridning på minst två olika områden utomhus, samt i ridhuset. Övriga
områden är framhoppning, tävlingsbana samt parkering. Vi kommer
minimera antalet personer inom varje område för att minska riskspridning
och det får inte vistas mer än 50 personer inom respektive område. Se
anläggningsskiss.



Vi kommer inte att ha prisutdelning till häst. Vi kommer dela ut priser vid
sekretariatet med minst 2 meters avstånd mellan pristagarna.



Alla uppmanas att inte komma eller stanna kvar längre än nödvändigt. Efter
man tävlat klart lämnar man tävlingsområdet så fort som möjligt.

Vi vädjar till att alla hjälps åt att följa rekommendationerna så att vi
kan genomföra tävlingen på ett tryggt och säkert sett!

Sekretariatet är öppet från kl. 09:00 och håller öppet till tävlingens slut.
Kontaktperoner:
Sekretariatet lördag: Linda Hallgren 073-650 61 03
Sekretariat söndag: Åsa Nilsson 073–781 12 53
Efteranmälan/Avanmälan ska göras senast 30 minuter före respektive
klass början via tävlingsdatabasen.
Anmält ekipage räknas som startanmält enligt TR. Ekipage som ej
avanmält ska utan anmodan betala 150:-/klass.
Alla hästar ska bära nummerlapp på tävlingsplatsen.
Vaccinationsintyg ska visas i sekretariatet innan start se lista på Equipe.
Tävlingsbana: Utomhus, sand/grus, 38x70,
Framhoppning och framridning: Utomhus - sand/grus, 20x60 och i Ridhuset sand, 20x60. Det får vara max 5 ekipage i ridhuset respektive på utebanan
samtidigt. Se anläggningsskiss.
Startlistor/resultat Preliminära startlistor från måndag kväll finns på Equipe
och kommer att uppdateras kontinuerligt fram till tävlingsdagen.
Felfri unghästekipage hämtar ut sin rosett i sekretariatet
Premier halveras vid färre än 10 starter i Ridhästklasserna
Överdomare: Hillevi Zerne
Domare: Mikael Jaresand och Marina Johansson
Banbyggare: Charlotte Grauning- Nordahl

Tidsprogram lördag ridhäst:
10:00
90 cm
100 cm
Paus ca 60 min
13:30
110 cm fast tid vi kommer inte starta klassen tidigare
115 cm
Tidsprogram söndag ponny:
10:00
Lätt D
Lätt C
Paus ca 60 min
14:00
Lätt B fast tid vi kommer inte starta klassen tidigare
Lätt B+

Södra Gotlands Rid- och körklubb och
våra samarbetspartners hälsar er
välkomna till Sommarhoppet 2020!

JL Häst

