DANSK MESTERSKABSLØB (DM) Generelle bestemmelser
Dommer
DH Ungdom udpeger dommer(e) og afholder udgiften forbundet hermed.
Dyrlæge
Det påhviler arrangerende klub at træffe en forudgående aftale med en dyrlæge, som indenfor relativ kort tid vil kunne
være fremme på banen.
Præmier i DM-klasserne
•
•
•

Pokal, dækken, buket og krans til vinderen i DM-løbene.
Mesterskabsrosetter og sponsorgaver til de fem første.
Der opkræves startgebyr på 50 kr. pr. start

Socialt aspekt
•

Den arrangerende klub arrangerer sociale aktiviteter, fest og fællesspisning i dialog med DH Ungdom.

Deltagende ponyer
Alle som opfylder de gældende krav vedr. mesterskabsløb kan melde til DM, hvorefter de 12 hurtigste på landsplan har
fortrinsret.
Offentliggørelse af startberettigede ponyer til DM
•

•
•

DH Ungdom offentliggør i sportssystemet en statistik over landets ponyer i hver kategori, på baggrund af
voltestartstider indkørt/redet indenfor det seneste år før tilmeldingsdato, indtil tilmeldingsdato til DM. Tilmelding er
senest 30 dage inden datoen for afviklingen af førstedagen i DM-weekenden.
Er der ponyer, der har samme hurtigste tid, udtages ponyen med den hurtigste nr. 2. tid i perioden
Tider noteret i autostartløb indgår ej i udtagelseskriterierne.

Tildeling af startspor
Ponyerne tildeles startpladser via offentlig/åben/direkte lodtrækning.
Bemærk
Der kan ikke gives dispensation fra krav beskrevet i bestemmelserne vedr. afvikling af DM, ved tvivlsspørgsmål skal
dette drøftes i DH Ungdom.

Øvrige løb på en DM-dag.
Rammeløbenes propositioner skal give startmulighed for ponyer, der ikke er udtaget til DM.

Præmier i øvrige klasser på DM-dagen
Rosetter til de 5 første samt vinderbuket.
Erindringsgave til samtlige børn/unge der er startmeldt i DM-weekenden.
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DM i Ponytrav
Tidspunkt for afholdelse
7-9 august 2020.
Arrangerende klub: Aalborg.
Ansøgningsfrist for værtskab DM er 1. januar i den sæson hvor DM skal afholdes.
Løbskategorier ved DM
Der køres DM-løb i følgende kategorier: Max. 12 og min. 5 deltagere, i hver klasse i DM-løbene
•

U 100 cm.

•

U 115 cm.

•

U 130 cm.

•

U 148 cm.

•

Ungdoms DM

DM-løbenes længde: Præcis længde af løbene tilpasses den aktuelle bane så starten går på lige strækning
• U. 100 cm. og u. 115 cm.: ca. 1000-1140 m med autostart.
• U. 130 cm. & u. 148 cm.: ca. 1600-1640 m med autostart.
• Ungdoms DM: ca. 1600-1640 m. autostart.
Startberettiget kusk
Kusk skal have dansk licens samt være dansk statsborger eller være bosat i Danmark og have kvalificeret sig på en dansk bane,
for at kunne deltage ved DM samme år.
•
•

Aldersgrænser følger ponykalderen.
Kusken skal have deltaget i minimum 10 ponytravløb (sulky) i karrieren.

Startberettiget pony
Ponyen udtages efter voltestarttider.
Ponyen skal opfylde følgende krav for at deltage i DM:
•
•
•
•
•

være i dansk eje.
have stamtavle min. tre generationer.
have startet minimum 5 ponytravløb med godkendt tid, indenfor det seneste år før tilmeldingsdato, som er max. 30
dage inden datoen for afviklingen af førstedagen i DM-weekenden.
Være autoriseret målt efter gældende regler. Ponyer der ikke er slutmålt, skal være målt i indeværende år, før end
tilmelding til DM.
En pony kan kun deltage i et sulky DM-løb om året.

Gældende sulkybestemmelser
Jf. ponykalender.
Øvrigt
Ingen op-meldinger ved DM i ponytrav, medmindre ens klasse aflyses og der er plads i klassen over.
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DM i Ponymonté
Tidspunkt for afholdelse
7-9 august 2020.
Arrangerende klub: Aalborg.
Ansøgningsfrist for værtskab DM er 1. januar i den sæson hvor DM skal afholdes.
Løbskategorier ved DM
Der rides DM-løb i følgende kategorier: Max. 12 og minimum 5 deltagere i hver klasse i DM-løbene
•

U 110 cm.

•

U 120 cm.

•

U 130 cm.

•

Til og med 148 cm.

DM-løbenes længde: Præcis længde af løbene tilpasses den aktuelle bane så starten går på lige strækning
• U. 110 cm. & u. 120 cm.: ca. 1000-1140 m. med autostart.
• U. 130 cm. og til og med 148 cm.: ca. 1600-1640 m. med autostart.
.
Startberettiget rytter
Rytteren skal have dansk licens samt være dansk statsborger eller være bosat i Danmark og have kvalificeret sig på en dansk
bane, for at kunne deltage ved DM samme år.
•

Aldersgrænser følger ponykalenderen.

•

Rytter skal have redet min. 10 ponymontéløb i karrieren

•

Ponymonté ekvipager skal følge højde- og vægtgrænser jf. ponykalender

Startberettiget pony
Ponyen udtages efter voltestarttider.
Ponyen skal opfylde følgende krav for at deltage i DM:
•
•
•
•

Være i dansk eje.
Have stamtavle min. tre generationer.
Have startet minimum 5 ponymontéløb med godkendt tid, indenfor det seneste år før tilmeldingsdato, som er max. 30
dage inden datoen for afviklingen af førstedagen i DM-weekenden.
Være autoriseret målt efter gældende regler. Ponyer der ikke er slutmålt, skal være målt i indeværende år, før end
tilmelding til DM.

Særlige regler omkring udstyr
Der skal rides med halerem og tjek, når det er autostart.
Øvrigt
Ingen op-meldinger ved DM i ponytrav, medmindre ens klasse aflyses og der er plads i klassen over.

DH Ungdom
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