Regler för

Ponnyllsvenskan division I 2018

Anordnad av

Svenska Ridsportförbundet

År/tidsperiod

2018

Gren

Ponnyhoppning

Öppen för

Folksam Ponnyallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska
Ridsportförbundet.
Tävlingen är öppen i kategori B för ryttare 8-13 år, i kategori C och D 8-20 år, som
har gällande svensk tävlingslicens.
Ponny ska ha giltig svensk licens och giltigt svenskt mätintyg.

Allmänna
bestämmelser

Ponnyallsvenskan division I rids kalenderårsvis. Ponnyallsvenskan division I
administreras av distrikten. Ponnyallsvenskan division I rids enligt TR III 320
Laghoppning.
Serie ska bestå av minst fyra lag vid första omgången för att få räknas som
kvalifikation till Folksam Ponnyallsvenska (elitserien).
Serie med färre än fyra lag i första omgången kan fullföljas, men gäller inte som
kvalifikation till elitserien.
Varje serie får bestå av högst tolv lag, vid fler lag delas serien in i två eller fler
grupper.
Distrikten äger rätt att anordna så många serier som antalet anmälda lag medger.
Division I-serie kan samordnas över distriktsgränserna.
Distriktsförbunden beslutar om antal lag per klubb.
Propositioner och resultat för Ponnyallsvenskan division I ska skickas till zonledare
och distrikt. Administrerande distrikt ansvarar för att slutresultat skickas till SvRF:s
kansli direkt efter seriens avslutning.
Ponnyer
6-årig ungponny tillåts endast starta om den kvalificerat sig, dvs. genomfört två
felfria ritter i avdelning B i samma klass eller högre under aktuellt år, med aktuell
ryttare, dock inte samma dag.

Zonindelning

Enligt arrangerande distrikt.

Zonledare att skicka
resultat till, förutom
till distrikten

Zon Polar: Christina Mattsson, chri.ts@hotmail.com
Zon Nord: Daniella Franzetti, franzetti@live.se
Zon Central: Lena Salin, lena@conastro.se
Zon Öst: Bertil Wilén, bertil.wilen@gmail.com
Zon Väst: Carina Olofsson, carina.olofsson@billdalsridklubb.com
Zon Syd: Birgitta Ernblad, birgitta@ernblad.se

Lagsammansättning

Lag ska bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Om
laget består av fyra ekipage måste laget bestå av ekipage från minst två
ponnykategorier.
Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång. Ekipage får starta både
Folksam Ponnyallsvenska och Ponnyallsvenskan division I för samma förening,
dock inte i samma omgång. Ryttare får endast delta med en ponny per lag i varje
omgång. Ponny får endast starta en gång i varje omgång.
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Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla
omgångar i lägre division.
Lektionsponny som startat i högre division får starta i alla omgångarna i lägre
division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i
samma familj.
Om startanmält ekipage är förhindrat att starta på grund av skada eller sjukdom,
verifierad av läkare respektive veterinär, som uppstått på ryttare eller häst efter
ändringstidens utgång, äger laget rätt att starta med sina tre övriga ekipage. Inga
andra ändringar får göras i samband med detta.
Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget från serien.
Lån av ryttare

Klubb med lag i Ponnyallsvenskan division I tillåts att i kvalomgång och final låna
en (1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare
tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas
av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas
administrerande distrikt innan anmälningstidens utgång för första omgången.
Ryttare får inte tävla i Folksam Ponnyallsvenskas och Ponnyallsvenskans olika
serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som
lånats ut av sin moderklubb.
Blankett finns här: www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Regler/

Serieanmälan

Anmälningsavgiften bestäms av arrangerande distrikt och anmälan görs på sådant
sätt som arrangerande distrikt bestämmer.

Arrangemang

Deltagande klubb ska vara beredd att arrangera en kvalomgång.
Tävlingsarrangemangen tilldelas i första hand de klubbar som ansökt om att
anordna tävling. Arrangerande distrikt kan ålägga deltagande klubb att anordna
tävling.
Tidtagning ska ske elektroniskt.

Anmälan och
avanmälan till
omgångar
Kvalomgångar, platser

Enligt bestämmelser utfärdade av arrangerande distrikt.

Klasser kvalomgångar

För att vara kvalificerande för Folksam Ponnyallsvenska 2018 ska svårighetsgraden
vara lägst Lätt B i omgång 1 och 2 samt Lätt A i omgång 3.

Poängberäkning

Vid varje omgång tar lagen poäng. Segrande lag får poäng lika med antalet i första
omgången startande lag plus ett, andraplacerade laget minus ett o s v.
Exempel: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång
på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om två eller flera lag i omgång
1-3 slutar på samma resultat blir lagen likaplacerade och får delad poäng för de två
placeringar de kommit på.
Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör
inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel
i de tre grundomgångarna. Om inte heller detta skiljer lagen åt placeras det lag
före vars näst sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I
lagtävlan ska startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som
startande.
Poängen i Ponnyallallsvenskan division I omgång 3 ges koefficienten 1,5.

Ponnyallsvenskan division I består av tre omgångar. Omgångarna rids på regionala
tävlingar/meeting. Datum och tävlingsplatser bestäms av arrangerande distrikt.
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För att räkna sammanlagt resultat i serien ska lag starta i alla kvalomgångarna.
Lag som inte fullföljer serien utesluts ur serien och får ingen slutpoäng.
Priser kvalomgångarna

Respektive distrikt beslutar om vilka priser som ska utdelas i omgångarna och på
vilket sätt dessa bekostas.
Svenska Ridsportförbundets plaketter får utdelas till segrande lag i varje omgång.

Priser seriesegrare

Totalsegrande lag får plakett och övriga priser som kan, men inte behöver,
beslutas om av arrangerande distrikt. Sådan utdelning sker i så fall efter tredje
omgångens prisutdelning. Plaketter och eventuella priser bekostas och
tillhandahålls av distrikten.

Nedflyttning från
Folksam
Ponnyallsvenska till
2019

Utöver lag som inte fullföljt de tre omgångarna nedflyttas från Folksam
Ponnyallsvenska så många lag som krävs för att bereda plats för segrande lag i
Ponnyallsvenskan division 1. Klubb som flyttats ned från Folksam Ponnyallsvenska
kan inte under samma säsong kvalificera sig via Ponnyallsvenskan division 1 till
Folksam Ponnyallsvenska.

Uppflyttning till 2019

Segrande lag i Ponnyallsvenskan division I 2018 får plats i Folksam Ponnyallsvenska
2019. Om zon efter detta inte har tolv lag erbjuds i ordning lag två, tre och fyra o s
v i respektive division I-serie plats i Folksam Ponnyallsvenska.
Om zon fortfarande inte är full erbjuds plats åt nedflyttade lag 2018 i
resultatordning.

Godkänd av
hoppkommittén
Godkänd av tävlingssektion
Frågor till

2017-08-08

Datum för publicering

2017-08-31

Tvist om regler

Arrangerande distrikt har tolkningsrätt. I upp- och nedflyttningsfrågor har nationell
samordnare hoppning tolkningsrätt.

2017-08-23
Respektive distrikt
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