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Juniorklasser (14-18 år, altid par, maks. 20 km)
•

Aldersgrænse for at ride uden følgeskab af person over 16 år.
Juniorer: Vi nedsætter aldersgrænsen til minimum 14 år*, når der er to sammen i par. Ryttere
under 14 år skal følges med en rytter på 16 år eller ældre.
Young rider (16-21 år): Må ride alene, når de er 16 år.
Det år, hvor de fylder år.
*Under forudsætning af, at forældre skriftligt har givet tilladelse.

•

Altid par?
Ja, jf. nye FITE TREC krav.

•

Andre MA-krav?
Ja, jf. nye FITE TREC krav kræves ikke så langsom galop og ikke så hurtig skridt.
Vi fastholder de nationale krav, således at Juniorer rider efter de almindelige klasser => dvs.
start i internationale konkurrencer bliver lettere.
Jf. DRF reglement i år, må man trave/tölte i ”T1”, hvilket kan læses som T10 og T15 => dette
fastholder vi i år.

•

Hvornår skal juniorklasser indføres i DK?
Vi ønsker at vente med at indføre deciderede Juniorklasser. Derimod ændrer vi aldersklasser
i vores eksisterende nationale klasser fra 2020, således at T15 = FITE Juniorklasser.

OUT
•

Rytter kan være udklasset af T20 og samtidigt være startberettiget i alle øvrige klasser.
T00 = ingen udelukkelser
Fra T0-T20 skal der være OUT krav.
Udelukkelse af én klasser er ensbetydende med, at ekvipagen automatisk udelukket fra
lavere klasser.

•

Skal vi have en reglementsrettelse?
Ja. Nyt skema fra Tina.

Eventuelt
− Rettelse af skema er gennemført.
− Kommentarer til tilsendte MA skemaer med zoner/sektioner; 100 m bane => to sektioner a 50
m, og 150 m bane => tre sektioner a 50 m.
NB! Alle dommere skal fortsat dømme hele banen, men det skal noteres, i hvilken sektion fejlen
er set.
− Hvornår skal rytterne ride med Medical card? Jf. diskussion på seneste møde kræves det fra
T20.
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