Proportioner for Spring Stars ☺
Sted
Dato
Startgebyr og tilmelding

Vallensbæk Ridecenter, Vejlegaardsvej 123, 2625 Vallensbæk
14.-15. maj 2022
550 dk.kr.
Tilmelding på webshop på hjemmesiden senest 1. maj 2022.
Efter den 1. maj 2022 vil der blive pålagt 100 kr. ekstra ved
tilmelding.
Der afholdes følgende klasser:
Shooting Stars: For ryttere født i 2010 eller senere samt ryttere i
andre aldre, som maksimalt har startet 2 mounted games stævner
før. Dette følger RYTTEREN ikke ponyen.
Spring Stars: For alle ryttere som ikke er berettiget til at ride i
Shooting stars klassen.

Der rides

Generelle informationer

3 sessions og finaler. Der rides 7 lege i hver session og 9 lege i
finalen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Der må IKKE filmes på banen. Alt film skal optages
bag i hegnet.
Hunde skal føres i snor alle steder.
Der må ikke tømmes trailer på parkeringen og rytterne
bedes opsamle efterladenskaber og tømme paddox efter
brug.
Rytterne har pligt til selv at holde sig ajour med evt.
ændringer helt frem til stævnets start.
Der rides efter IMGAs regelbog samt MGADKs øvrige
regler og retningslinjer.
Biler bedes parkeres hensigtsmæssigt.
Alle skal medbringe pas og vaccinationskort på ponyen.
Ved manglende tilstedeværelse af banepersonale eller
liniedommer trækkes rytteren fem point.

•
•

•
Gamesliste

Alt banepersonale og alle linjedommere skal være
medlemmer af mga og bære lukkede sko.
Rider du med hættebluser under konkurrencer afholdt
af MGA-DK, må der ikke være snor igennem
hætten. Denne skal være taget ud. Ligeledes må der ikke
rides med halstørklæde eller halsklud.
IMGAs regler vedrørende smykker er gældende.

Session 1: Bank Race. Hilo. Hoopla. Litters. Socks. Mug Shuffle.
Slalom.
Session 2: Bottle Shuttle. Association Race. Bottle Exchange.
Toolbox. Hula Hoop. 2 Flag. Flag Fliers.
Session: Bottle Swap. Litter Scoop. Carton. 3 Mug. Moat &
Castle. Triple Flag. 3 pot flag race.
Finaler: Bank Race. Hilo. Toolbox. Association Race. Bottle
Exchange. Socks. Litter Scoop. Carton. Triple Flag. Flag Fliers.

