Retningslinjer for deltagelse i stævner afholdt under MGA-DK

 Tilmelding til stævner foregår til staevnetilmelding@live.dk på den blanket der hører til det
pågældende stævne. Tilmeldingen anses som personlig og er bindende.
 Såfremt man melder fra stævnet igen må dette ske før sidste tilmelding. Sker dette ikke skal der
fortsat betales fuldt startgebyr. Der tilbagebetales kun startgebyr såfremt der kan forevises læge
eller dyrlægeattest på at stævnestart ikke er muligt. I alle andre tilfælde tilbagebetales der ikke
startgebyr.
 Det er rytterens eget ansvar at holde øje med ændringer i starttider, startopstillinger, gameslister
mm. Frem til stævnets start.
 Der skal meldes til inden sidste frist. Såfremt der er ledige pladser i et eller flere heat kan
stævneudvalget ”udbyde” disse pladser efter sidste tilmelding til almindelig startgebyr.
 Betaling skal foregå til MGA-DK’s konto og tilmelding er ikke gyldig før betaling er i hænde.
 Betaling skal ske således at man betaler som individuel, som par og som hold. Således skal det
samlede holdindskud falde samlet osv.
 Bestilling af bokse og paddoxe fremgår for hvert enkelt stævne på propositionerne.
 Det er forbudt at ride med nogen form for piercing og smykker, det være sig i øre, tunge, øjenbryn,
næse, navle mm. Dog er det tilladt at tape den ind på forsvarlig vis og godkendt af dommeren.
Tapes en piercing ind skal den være tapet ind både på smykket og i låsen. Dette er en regel under
IMGA. Smykker må ikke bæres under ridning.
 Der må ikke rides med bare skuldre og bar mave under stævner afholdt af MGA-DK. Religiøse
dragter kan bæres i det omfang det ikke er til fare for rytter, pony eller andre ryttere, dog ikke i
form af smykker, brocher mm.
 MGA-DK følger IMGA’s regler og Code of Conduct. Disse kan findes på den internationale
hjemmeside.
 Rytterens sundhedsstand er en vigtig faktor i en sport som Mounted Games der kræver tæt
samarbejde mellem rytter og pony. Alle ryttere forventes at være 100% raske, ikke påvirket af
alkohol, medicin/narkotika som kan nedsætte rytterens opmærksomhed og/eller øge
præstationen. Ved tegn på hjernerystelse (fx nakke- hovedsmerter, svimmelhed,
hukommelsesbesvær, kvalme, opkast, synsforstyrrelser, konfusion, bevidsthedstab) bør rytteren
straks tages ud af banen og observeres. Rytteren må ikke efterlades alene, må ikke ride igen og må
ikke selv køre fra stævnepladsen.
Der må ikke rides med faste bandager af gips eller glasvæv.
Sundhed og sikkerhed blandt rytterne er alle involveredes ansvar. Dommerne og den
førstehjælpsansvarlige har det endelige ansvar.
 Der rides med de bid, trenser og sadler, der er tilladt i henhold til IMGA’s regler.

 Der må gerne rides med standing martingal dog kun fæstnet i kombineret og engelsk næsebånd.
 MGA-DK’s alkohol politik er gældende under alle stævner afholdt af MGA-DK.
 For at kunne ride stævner under MGA-DK skal man være medlem af en forening under IMGA. Der
må kunne forevises kvittering for gældende medlemskab på forlangende. For at vinde
mesterskaber under MGA-DK skal man opfylde kravene i henhold til IMGA’s regelbog om at
repræsentere et land samt være medlem i MGA-DK.
 Såfremt der ikke mødes op som banepersonale eller linjedommer til tiden trækkes der 5 point fra
den pågældende rytter eller par, 10 point fra Hold.
 Det er rytterens eget ansvar at være dækket af gældende forsikring både for rytter og pony. MGADK fraskriver sig et hvert ansvar for tyveri, ulykke eller sygdom.
 Rytteren er forpligtiget til at meddele stævneudvalget såfremt der forefindes smitsom sygdom i
stalden.
 Der skal på forlangende kunne fremvises gyldigt vaccinations bevis på deltagende ponyer.
 Ponyen skal være målt og officiel måling skal fremgå af ponyens pas. I debutantklassen dispenseres
for krav om ponymåling, dog kan TD’eren/dommeren til enhver tid afvise equipagen hvis det
vurderes der er disharmoni i forhold til højde/vægt skemaet.
 Debutant klasser kan startes af følgende ryttere eller ponyer: Ryttere der ikke tidligere har startet
stævner før, og som der skønnes af rytterens træner i samarbejde med stævneudvalget ikke at
være parat til at starte åben klasse. Ponyer der ikke tidligere har startet stævner, og hvor det
skønnes af træner i samarbejde med stævneudvalg, eller hvor det vil være til fare for andre ryttere
og ponyer at starte i åben klasse. Ryttere der psykisk eller fysisk kan have besvær ved at deltage i
åben klasse, og hvor dette skønnes af træner, rytter og evt. Forældre i samarbejde. Equipagen må
max starte i debutantklassen 3 gange.
 Debutantklasser afholdes for at skabe fortrolighed med sporten og for ryttere eller ponyer, der har
brug for et andet konkurrencemoment end det der forefindes i åben klasser.
 Der afholdes IKKE mesterskaber i debutantklasser.
 I debutant klasser kan der ydes hjælp ud fra dommeres skøn.
 Der kan kun startes på en pony pr. rytter. Dog er det muligt at starte i flere aldersgrupper under
samme stævne, såfremt der er aldersopdelte klasser. Dvs man som U14 rytter også kan starte i U17
og som U17 også kan starte i Open. Open rytter kan kun starte en gang i Open klasse. Man kan kun
starte en klasse på samme pony. Såfremt der er formange starter til et stævne i forhold til et evt.
max deltagerantal vil ryttere med to starter blive bedt om at trække den ene start.
 Programmet GAMESPRO benyttes til lodtrækning, udregning af point samt offentliggørelse på
hjemmeside mv.
 Der er 0 tolerance for misbrug af ponyen under konkurrencer afholdt af MGA-DK. Dvs. At
dommeren uden foregående varsel kan diskvalificere en rytter ved upassende opførsel overfor
ponyen. Ved første overtrædelse medfører det diskvalifikation i den pågældende leg. 2. Gang
diskvalifikation af selve det pågældende heat. Hvis det observeres at rytteren er hård ved hestens

mund kan TD-eren udføre tjek af mundvige/mundhule efter heatet. Hvis der findes voldsomme sår
eller revner som vil påføre hesten stor smerte ved yderliggere ridning, kan ponyen udelukkes fra
resten af stævnet, såfremt man ikke kan afhjælpe problemet med et andet bid
 Det forventes at enhver form for deltagelse i stævner afholdt under MGA-DK foregår i en god og
sober tone. Et hvert fysisk eller verbalt overfald eller chikane på officials under stævner afholdt af
MGA-DK medfører øjeblikkelig advarsel. Sker overfald eller chikane igen i løbet af samme sæson
udelukkes man fra stævner afholdt af MGA-DK 3 mdr. frem. En udelukkelse gælder fra selve
stævnepladsen uanset om man er supporter eller rytter.
 Officials er følgende personer: TD’ere. Linjedommere. Dommer. Skrivere. Speakere. Linjedommere
kendetegnes ved at de er iført gule veste. Alle øvrige officials bærer et skilt om halsen.
 Såfremt man har klager/spørgsmål vedrørende et afholdt stævne kan disse rettes til
stævneudvalget på : staevnetilmelding@live.dk som vil behandle den pågældende sag og svare
tilbage inden 30 dage. Bestyrelsen for MGA-DK vil blive underrettet om alle indkomne sager og
beslutninger. Såfremt sagens natur kræver det, vil beslutninger blive truffet i samarbejde med
MGA-DK’s bestyrelse.

