DTC præsenterer Sigter Mod Stjernerne 2021 - Amatørserie
Der vil i 2021, i samarbejde mellem DTC og Dansk Hestevæddeløb, som vanligt blive udskrevet en Sigter Mod
Stjernerne (SMS) kuskekonkurrence blandt de unge aktive travkuske i Danmark. Kuske født efter 1/1 1992 med dansk
b-licens (amatør) kan deltage. Altså man fylder højst 29 år i 2021. Alle der opfylder betingelserne kan deltage, men
deltagere tilmeldt med hest til en afdeling har fortrinsret til start – og blandt de øvrige tilmeldte heste vil der blive
foretaget lodtrækning om hestene blandt de resterende tilmeldte kuske. Dvs. at selvom man ikke umiddelbart har en
hest til rådighed til en given indledende afdeling i SMS, så skal man startmelde sig selv som kusk hos Sport & Udvikling
(88 81 12 22) senest kl. 11.00 på startmeldingsdagen for en given afdeling, hvis man er interesseret i at komme ud at
køre.
Der afvikles 16 afdelinger (en afdeling kan deles, såfremt der startmeldes et tilstrækkeligt antal heste, dog må hver
kusk kun køre en gang).
Pointgivningen i afdelingerne er som følger: 10-8-6-4-2 og 1 point til øvrige startende kuske.
Strafpoint for start- eller løbsforseelser i alle løbene: Kategori B: minus 1 point. Kategori C og D: minus 3 point. Ved
pointlighed gives der altid fordel til kusken, der senest er blevet bedst placeret. Afdelingerne afvikles i perioden juni til
november på en blanding af amatørdage, almindelige dage og storløbsdage.
Propositionerne til de respektive afdelinger vil løbende blive offentliggjort i travkalenderen.
Præmier:
I alle 16 afdelinger vil der være et gavekort/rejselegat på 1.000 kr. til vinderen. Rejselegatet kan anvendes til besøg på
et for den sportslige udvikling relevant sted, til gebyrer i DTC eller til udgifter i forbindelse med opstart som
travtræner (A-licens i DK). Efter de 16 afdelinger vil deltageren med flest point modtage et rejselegat (samme
anvendelse som ovenstående) til en værdi af 5.000 kr. Nr. 2 modtager et rejselegat til en værdi af 3.000 kr. - og nr. 3
modtager et rejselegat til en værdi af 2.000 kr. Rejselegaterne indsættes på en konto hos DTC, der endvidere
godkender anvendelsen. Gavekort(ene) skal bruges inden udgangen af 2026.
(ret til ændringer forbeholdes)

