Indbydelse til DM i Monté & MINI Sprintermesteren
på Billund Trav A/S, lørdag den 24. juni 2017
Så slår Billund Pony trav dørene op, til et brag af et DM i monté & MINI Sprintermesteren.

*

**

Prop.1

DM I Monte

u.100 cm

1200Ma

AUTO START

Prop.2

DM I Monte

u.110 cm

1200Ma

AUTO START

Prop.3

DM I Monte

u.120 cm

1800Ma

AUTO START

Prop.4

DM I Monte

u.128 cm

1800Ma

AUTO START

Prop.5

DM I Monte

u.135 cm

1800Ma

AUTO START

Prop.6

DM I Monte

tom.148 cm

1800Ma

AUTO START

Prop.7

Monte

Frit

1200

Voltestart

Prop.8

Monte

B Finale

1100

Voltestart

Prop.9

Monte

Mini Sprintermester Monte Finale

1200

Voltestart

Prop.10

Trav

3:50,0

1000

Voltestart

Prop.11

Trav

3:10,0

1200

Voltestart

Prop.12

Trav

2:40,0

1300

Voltestart

Prop.13

Trav

2:10,0

1300

Voltestart

Prop.14

Trav

1:50,0

1400

Voltestart

Prop.15

Trav

B Finale

1000

Voltestart

Prop.16

Trav

Uddannelsesløb

800

Voltestart

Prop.17

Trav

MINI Sprintermester Finale

1100

Voltestart

Ponyernes grundlag regnes som 1:4, altså den bedste tid, af de 4 sidste tider.
Ved for få tilmeldte, bliver løbene sammenlagt og ved for mange tilmeldte, deles løbet.
Startgebyr 25 kr.pr. start.

Sidste tilmelding er lørdag den 10. juni kl. 24.00
Tilmelding: http://www.fritilmeld.dk/DM
Husk at betale umiddelbar efter tilmelding. Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget.
Angående tilmelding til DM I Monte:
Læs i Ponytrav kalenderen 2017 under Mesterskabsløb: Generelle bestemmelser & Danmarksmesterskab i Pont Monte
NB! Vær opmærksom på reglerne vedr. måling, og læs præcisering af dette i referater fra bestyrelsesmødet den 10. maj
2017. Er måling ikke korrekt meldt ind, kan der forekomme kontrol måling.
Der trækkes lod om startpladserne i autostartløbene i DM.
MINI Sprintermester Monte Finale (prop. 9)

*

Der udtages 12 ponyer, i prop 1,2,3,4,5,6 & 7 ud fra deres hurtigste tid i forhold til deres grundlag.
OBS! For at kunne kvalificeres til prop.9, skal ponyen have noteret i alt 10 tider.
MINI Sprintermester Finale (prop. 17)

**

Vinderne af Prop. 10,11,12,13 & 14 kvalificeres direkte til prop.17.
Derefter udtages de resterende 7 ponyer ud fra deres hurtigste tid i forhold til deres grundlag.
OBS! For at kunne kvalificeres til prop.17, skal ponyen have noteret i alt 10 tider.
Særregel ved 2. start
Alle ponyer vil i deres anden start blive handicappet efter deres tid i 1. start. Det gælder også sprintermester finalerne.
Hvis en ponys tid er 3 eller flere sekunder langsommere end dens grundlag, anført i programmet, stilles den efter grundlaget.
Sådan kan der meldes:
1.start: Prop. 1,2,3,4,5,6,7 eller 10,11,12,13, 14
2.start: Prop. 8 eller 15 (Der kan ikke meldes til Prop 9 og 17, disse løb udtags man til jf. ovenstående)
3.start: Prop 16 Uddannelsesløb. (For børn uden licens, dog er det obligatorisk at have en hjælpekusk med ponylicens med)
Børnene skal opfylde alderskravene i ponytravkalenderen 2017

Billund Trav A/S – Nordmarksvej 1 – 7190 Billund

Side 1

DM i Monté & MINI Sprintermesteren
Boks i weekenden:
Der er mulighed for at booke bokse fra fredag til søndag. Anfør de ønskede dage i tilmeldingen. Ønskes der spåneboks, kan
dette bestilles for en ekstra pris på 50 kr. Alle bokse skal efterlades rengjorte, ellers vil der blive sendt en efterregning på 200
kr.
Camping/overnatning:
Der er mulighed for at opslå tele/campingvogn. Send en mail på billundponytravklub@gmail.com, hvis dette ønskes. Der er
sparsomme toilet og badefaciliteter på staldområdet.
Spisning på dagen:
Aftensmad
Der afholdes fællesspisning efter DM løbene. Pris for buffet er 130,- pr. voksen over 12 år og 70 kr. pr barn mellem 3-11 år.
Dette er kun mod forudbestilling/betaling. Bestilles ved tilmelding.
Frokost
Der kan købes frokost ved en opsat pølsevogn, som sælger diverse pølser og bøfsandwich fra kl: 11-16.00.
Bod
Der kan købes kaffe/kage, øl og sodavand på stald terrænet – Så husk kontanter.
Overnatter man, er der mulighed for at købe aftensmad/morgenmad de andre dage i Billund by (ca. 2 km fra banen)
NB! Café Staldsvinget har ferielukket den 24. juni.
Spørgsmål:
Mail: billundponytravklub@gmail.dk
Vi håber på stort fremmøde og glæder os til at se jer!
Billund Pony Travklub & Billund Trav A/S

Billund Trav A/S – Nordmarksvej 1 – 7190 Billund

Side 2

