Punktamót – regler

(kræver ikke rytterlicens)

Regler for dommere:

Der gives ikke karakterer
Dommerne dømmer sammen (ikke DI dommere)
Der dømmes form under rytter, i roligt tempo og hurtigere
Alle gangarter dømmes lige
Den hest som dommerne helst vil ride får bedste placering

Regler for speaker:

Speakeren styrer konkurrencen og er forbindelse mellem dommere og ryttere
Der konkurrereres i junior og seniorgrupper

rev. 30.april 2016

Opgaver:

1. 2 omgange i roligt tempo på venste volite
2. 2 omgange i roligt tempo på højre volte
3. 2 omgange i hurtigt tempo på højre volte
3. 2 omgange i hurtigt tempo på venste volte
Evt. skidt mellem opgavedelene, hvis dommerne har brug for tid
Der må rides flere gangarter i hver opgavedel. Det man vælger behøver ikke vises på begge volter. Galop
behøver ikke være venstre eller højre i forhold til den volte der rides.
Dommerne kan bede om lidt mere visning, i forhold til afgørelse af placering.

Afvikling
Der rides i heat med 8-10 deltagere på banen (evt. færre ved få deltagere). Når opgaven er redet , vælges
den bedst halvdel fra , så heatet deles til A-og B finaler.
Når alle heats er færdige rider de lavest placerede ryttere en B-finale og de højest placerede en A-finale.
Finalerne rides som udtagelse, men kun 1 omgang i hver opgave del. Dommerne vælger først de to lavest
placerede fra i både A og B finaler, de får samme placering. Herefter rides videre og dommerne fravælger
videre - en af gangen. Derefter beder dommerne om at se mere og bestemmer tempo.
Point:
Hvis man holder flere punktamót kåres den egentlige vinder som den ekvipage med flest sammenlagte
point fra stævnerne.
nr. 1 – 50 point, nr 2- 49 point, nr. 3- 48 point, nr. 4- 47 point ……og videre. (bruges til udregning ved flere
stævner)
I juniorklassen med mere end 15 deltagere får de 5 nederste placeringer samme antal point.

