GRENBESKRIVNING

High Chaparral Horse Show 27 – 30 juni 2019
TEAM SORTING
Varje ryttare anmäler sig själv till grenen och betalar också in sin del av avgiften. Ange lagets
namn och medtävlande i anmälningssystemet. Samtliga i laget ska ha anmält sig senast den
30 april. Om en häst blir skadad får man ersätta den fram till tävlingsdagen, därefter stryks
den. En häst får inte delta i två lag. En ryttare kan delta i två lag med olika hästar.
Två separata Sortingklasser utan kval och final rids. Maxtid bestäms på tävlingsdagen.
Det är tillåtet att rida mixade lag mellan WRAS-ryttare och icke WRAS-ryttare. Man anmäler
sig därför endast till HC-klass.
Det är tillåtet att starta både Ranch Riding och Western Pleasure under eventet.
Obs! Domaren kan rita egna mönster till Ranch Ridingen.
Ranch Trailklasserna kommer att gå inne på High Chaparrals showgata.
Djuren och ryttarna som ska rida Herdworken och Cuttingklasserna släpps in på arenan en
halvtimma före utsatt starttid för klassen. Detta för att vi ska kunna hålla tidsschemat.

NATURE TRAIL OCH TRAILMANIA
I den här grenen rider du en Trail ute i naturen. Du kommer att stöta på både snirkliga vägar
och problemlösning under en cirka kilometer lång ridslinga. Hindren kommer att presenteras
genom en visning av sträckan, till fots. Tider för detta får man i ryttarmeddelandet samt att
de anslås vid sekretariatet. Så kallade ”pliktportar” finns inlagda efter slingan för att ryttarna
ska få ytterligare en utmaning. Dessa kan vara i form av labyrinter, vändningar eller helt
enkelt påbjudna skrittsträckor. Vi erbjuder även i år, en klass med något färre antal hinder
och annan vägsträckning så att unga hästar ska kunna delta.
När grenen ligger som en del i Trailmania så är det tillåtet att betsla om mellan klasserna på
arenan och rundan i skogen. Det är tillåtet att starta med skydd redan från start i Trailmania,
även om en del är Trail.
Trailmania är tre trailgrenar i en och samma klass. Trail, Ranch Trail och Nature Trail räknas
samman och vinnaren presenteras lördag kväll där man även i år vinner en sadel!

DICIPLINED RAILWORK
Den här grenen rids med Western Pleasure som bas. Man utgår ifrån arbete ”on the rail”,
dvs på fyrkantsspåret. Precis som i Western Pleasure blir ekipagen uppmanade att arbeta i
olika gångarter men i den här grenen (DR) krävs att hästarna kan lite mer. Här följer några
exempel på vad ryttarna kan, men inte måste, uppmanas att göra: OBS! Kommandon sker på
engelska så ta gärna reda på vad dessa moment heter på engelska innan du rider in på
arenan.
a. A short walk, jog or slow lope.
b. Ökad galopp (inte fler än 8 hästar åt gången, och max två varv runt arenan)
c. Galoppombyten åt ett eller båda hållen eller på specifik plats
d. Starta galopp från halt
e. Sliding stop
f. Starta i förvänd galopp
g. Side pass åt både höger och vänster.
h. Vändning på fram eller bakdel åt båda hållen
i. Av eller uppsittning från båda håll
j. Stå stilla
k. Domaren kan be om extramanövrar för att skilja ekipage åt
I övrigt bedöms klassen som en Western Pleasure
Bedömningar, regler och förklaringar
Tävlingen rids efter WRAS regelbok 2018/19. De grenar vi lagt in i propositionen, som inte
finns att återhämta i regelboken, styrs av de regler som följer under respektive gren (se
separat dokument om klassbeskrivningar).
Frågor angående regler; maila till info@hchorseshow.se
Betsling enligt WRAS regelbok. Endast en hand på stångbett.

