Utdrag ur TRIV 2012
Mom 497 Stilbedömd terrängritt
Stilbedömd terrängritt är en tävlingsform som bedömer ryttarens ridning eller hästens
egenskaper som fälttävlanshäst.
Stilbedömd terrängritt rids som tävling och följer i tillämpliga delar TRI och TRIV.
Hinderdomare vid varje hinder i terrängritten är ej ett krav men varje hinder utan
hinderdomare måste då kunna ses av säkerhetspersonal. Säkerhetspersonalen
måste kunna nå varje hinderplats på banan med fordon. I övrigt gäller reglerna vad
gäller veterinärbesiktning, säkerhetsregler, akutberedskap samt övriga regler som vid
genomförande av terrängprovet vid vanlig fälttävlan om inget annat anges nedan.
1

Banor för stilbedömning
För att arrangera en stilbedömd terrängritt krävs en plats där hinder kan placeras
så att de bildar en bana som exponerar ekipagets ritt vad gäller stil, tempo och
balans. Hindren skall vara väl synliga från en plats där domarna är placerade
under tävlingens gång. Det är önskvärt att vatten finns med. Om starten och de
två första hindren inte kan ses från domarplatsen kan det ses som framridning
eller komma igång del av banan.
Generellt gäller att bana för stilbedömning byggs med tanke på att en bedömning
av egenskaper hos häst eller ryttare skall göras.
Hindren storlek och typ skall följa kraven i SvRF:s Riktlinjer för att bygga
terrängbanor för respektive nivå.
Alla hinder skall vara fasta eller låsta på vedertaget vis.
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*) Med längdhinder menas att maximal höjd tas ut samtidigt som ex. vis länden i toppen inte får
understiga 95 % av den maximalt tillåtna eller att längden i basen inte understiga 95 % av
den maximalt tillåtna.
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Lättnader i krav på förbundsfunktionärer
2.1 Teknisk delegat
Byggs terrängbanan av auktoriserad Nationell banbyggare eller Nationell
bandesigner krävs inte teknisk delegat.
2.2 Överdomare
Döms terrängritten av 2 auktoriserade stildomare och någon av dessa har
överdomarutbildning kan denna vara överdomare samtidigt.

2.3 Stildomare
1–2 st. auktoriserad Stildomare för fälttävlan skall döma terrängritten.
2.4 Banbyggare terrängritten
Auktoriserad Nationell banbyggare eller Nationell bandesigner kan ersättas
av en auktoriserad Nationell banbyggarkandidat eller auktoriserad C-tränare
inom fälttävlan.
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Typer av Stilbedömd terrängritt
3.1 Stilterrängritt (ST)
Bedömning av ryttare. Bedömningspunkter är sits, inverkan och anridning
3.1.1 Stilterrängritt häst
Arrangeras i klasserna ST80H, ST90H, ST100H
3.1.2 Stilterrängritt ponny
Arrangeras i klasserna ST60P, ST70P, ST80P
Ponnyn måste vara 4 år eller äldre
3.2 Terränghästprov (TH)
Bedömning av hästen, endast för hästar 4 – 6 år gamla. Bedömningspunkter
är galoppförmåga, hoppförmåga och ridbarhet.
3.2.1 TH100H
Öppen för hästar 4-6 år gamla, startberättigade i H100
3.2.2 TH90H
Öppen för hästar 4-6 år gamla
3.2.3 TH80H
Öppen för hästar 4-6 år gamla
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Speciella regler
4.1 Start
Flygande start är tillåtet. Så snart startern ger startsignal kan startlinjen
passeras i galopp.
4.2 Volt mellan hindren
Ryttaren får ej lägga uppenbara volter i syfte att få kontroll över hästen, detta
bedöms som vägran oberoende om det sker i samband med hinder eller ej.
4.3 Säkerhetsrisk – farlig ridning
Det är domarens skyldighet att avbryta ritt som domaren anser farlig för
ryttare, häst eller tredje person. Sådan ritt ska då beroende av riskens storlek
bestraffas med antingen uteslutning eller avstängning.
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Resultatberäkning
5.1 Ekipagets stilpoäng
Ett samlat betyg, på en 10 gradig skala, ges för hästen eller ryttaren,
kommentarer kan ges för enskildheter om domaren vill.
5.2 Poängavdrag
5.2.1 Tjuvstart
0,1 poäng dras från delprovets poäng före sista multipliceringen
5.2.2 Överskridande av optimaltid
Överskridande av optimaltiden medför ett avdrag med 0,1 poäng för
varje påbörjad sekund.
5.2.3 Olydnad vid ett hinder
Första olydnaden vid ett hinder ger ett avdrag på 0,5 poäng,
Andra olydnaden vid samma hinder ger ett avdrag på 2,0

Andra vägran vid annat hinder ger ett avdrag på 1,0.
Tredje olydnaden eller avfallning medför uteslutning.
5.2.4 Raserat, deformerbart hinder
Om ett ekipage raserar ett deformerbart/rivbart hinder ska detta alltid
straffas som en olydnad.
Rivs hindret i språnget och hindret kan anses övervunnet ska ekipaget
tilldelas 0,5 poängavdrag och ska fortsätta ritten.
I det fall hindret raseras i samband med vägran eller utbrytning och
ekipaget således måste göra ett nytt försök för att övervinna hindret
bedöms olydnaden samt raseringen av hindret som en olydnad.
Ekipage som i detta fall fortsätter över ett hinder som raserats innan
det är återuppbyggt är uteslutet.
Skulle raseringen/deformeringen av ett hinder orsakas av mekanismen
i hindret, kan ÖD ta bort de 0,5 poängavdragen. Om så sker skall en
rapport från TD och BK/BB/BD göras och skickas in till förbundet.
5.2.5 Vårdslös eller farlig ridning eller olämpligt uppträdande o.dyl
1 poäng dras från delprovets poäng före sista multipliceringen.
5.3 Resultat
Från ekipagets stilpoäng dras alla poängavdrag och skillnaden ger ekipagets
slutresultat.
5.3.1 Muntlig redovisning av resultatet
Muntlig kommentar samt kommentar meddelas efter varje ritt
5.3.2 Skriftlig redovisning av resultatet
Ryttare som uppnått kravet i punkt 7 Fälttävlanskort (nedan i detta
mom.) får detta dokumenterat i ryttarbok av stildomaren. Annan
skriftlig redovisning görs ej.
Ryttare som önskar sin ryttarbok resultatsignerad skall själv vända sig
till stildomaren efter avslutad klass.
5.4 Ordningsföljd
De tävlande rangordnas efter slutresultat där den tävlande (häst eller ryttare)
med det högsta slutresultatet är vinnare.
5.4.1 Lika slutresultatet
Vid lika slutresultatet avgör följande faktorer i nämnd ordning till dess
ekipagen kan skiljas åt:
1. Högsta stilpoäng
2. Tid närmast optimaltiden i terrängritten
Om ekipagen ändå inte kan skiljas åt är de likaplacerade
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Minimi kvalificeringskrav m.m.
6.1 Ryttare på ponny eller häst
Inget krav på fälttävlansmärke i ST60P, ST70P, ST80P, H80, H90 eller
H100. Domare har skyldighet att stoppa ryttare som domare anser inte rider
säkert. Beslutet går inte att överklaga.
Därutöver är minimi kvalificeringskravet enligt tabeller nedan:

Ryttare till ponny
För att få starta i angiven klass, ska ekipage under kvalificeringsperioden, dvs. innevarande och två
föregående kalenderår, med kvalificerande resultat uppnått nedan angivet kvalificeringskrav
MINIMUM KVALIFICERINGSKRAV

KLASS

Ålderskategori -13

Ålderskategori 14 -18

ST60P

Grönt kort

Grönt kort

ST70P

Grönt kort

Grönt kort

Startberättigad i P80
Eller 1 x ST70P med minst 7,0
+ 1 x ST70P med max 1 stopp
Eller 1 x ST70P med minst 7,0 +
1 x SF70/P70 med kvalificerande
resultat

ST80P

Grönt kort

Ryttare till häst
För att få starta i angiven klass, ska ryttare under kvalificeringsperioden, dvs. innevarande och två
föregående kalenderår, med kvalificerande resultat uppnått nedan angivet kvalificeringskrav
KLASS

MINIMI KVALIFICERINGSKRAV

ST80H

Grönt kort

ST90H

Grönt kort

ST100H

2 x ST90H/SF90/H90

Hästar för terränghästprov
För att få starta i angiven klass, ska häst under kvalificeringsperioden, dvs. innevarande och två
föregående kalenderår, med kvalificerande resultat uppnått nedan angivet kvalificeringskrav
KLASS

MINIMI KVALIFICERINGSKRAV

TH80

4-, 5- eller 6-åriga hästar

TH90

4-, 5- eller 6-åriga hästar

TH100

4-, 5- eller 6-åriga hästar
2 x TH90/ST90H/SF90/H90

7

Fälttävlanskort
Stilterrängritt med minst 6,0 och en genomförd H90 ersätter uppridningen för
fälttävlanskortet för häst.
Stilterrängritt med minst 6,0 och en genomförd P70 ersätter uppridningen för
fälttävlanskortet för ponny.
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Banvisning till häst
Banvisning till häst skall erbjudas ryttarna, före klassens start. Visningen ska ske
i skritt och hästarna får då nosa på hindren och skritta genom vattenhindret.
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Övrigt
 Ekipage utesluts vid tredje stoppet oberoende av om stoppen sker på samma
eller olika hinder.
 Häst eller ponny får starta i två stilprov per dag.
 Häst eller ponny som gör två starter i samma klass får endast räkna ett
resultat.
 Häst eller ponny som vägrat ut sig, i sin för dagen första start, får göra ny start
i klassen men ej i högre klass samma dag.
 Vid avfallning skall sjukvårdspersonal ge klartecken innan ny start får ske för
ryttaren.
 Antalet placerade enligt TRI mom. 143.
 Resultaten är inte kvalificerande för fälttävlan.er
 Placeringar i Stilbedömd terrängritt ger inte championatspoäng för fälttävlan.

