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Lövsta Future Challenge Dressage
2017
Dressyr
Tävlingen är öppen för ryttare med svensk licens och som är svensk
medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.
Avd. A: U 25 ryttare (tom 25 år)
Avd B: Unga hästar (tom 11 år).
Innan anmälan till första kval av LFC skall ekipage vara kvalat till
Intermediaire II enligt TR II.
Anmälan till tävlingen skall ha skett innan första start.
Tävlingen består av fem kvaltävlingar under perioden mars – oktober
2017:
Strömsholm 29 mars- 2 april
Lidköping, 21-23 april
Everlöv, 23-25 juni
Linköping, 11-13 augusti
OBS! Femte kval kommer att gå från v gå v 35-43, meddelas senast i
slutet av februari 2017.
Med reservation för ändringar för kvalplatser.
Kvalklass rids i Intermediaire II 2009 (uppd 2017) de första fyra kvalen
Kvalklass fem rids i FEI Grand Prix för Unga Ryttare 2009
Kvalklass räknas som resultat till final.
Poäng fördelas enligt följande efter placering:
1 - 40 p, 2 - 34 p, 3 - 28 p, 4 - 22 p, 5 -18 p, 6 - 16 p, 7 - 14 p, 8 - 12 p, 9 10 p, 10 - 8 p, 11 – 6 p, därefter 4 p, har ekipage under 60%, 2 p.
Vid färre deltagare än tre i kvalklass ges halva poäng, dock genomförs
kval även vid 1 startande ekipage.
Obegränsat i kvalklasser
1 häst per ryttare i final.
Sweden International Horse Show – Friends Arena, 2017
Final rids i FEI Grand Prix Unga Ryttare U 25
Till final går de fyra bästa ekipagen i vardera avdelning. Ryttare får
enbart starta en häst i finalen. Om ryttare har kvalat flera hästar till
finalen/finalerna, väljer ryttaren själv vilken häst som ska startas, och i
vilken avdelning.
De fyra bästa kvalen räknas inför finalen. Ekipage kan även kvala till final
med färre starter i kval, under förutsättning att man har den totala
poängen som krävs för att vara bland de fyra bästa i alla kvalen.
För att rida final måste ekipaget uppnått minst 62% vid ett av kvalen.

Likaplacerade till final
Ersättare till final
Anmälan

Skulle två eller flera ekipage hamna på samma poäng, skiljs ekipagen åt
genom snittprocent på alla de ridna kvalen, max 4 resultat räknas.
Efter resultaten i kvalen, För att rida final måste ekipaget uppnått minst
62% vid ett av kvalen
I TDB, 500 kr i anmälningsavgift till LFC, anmälan kan göras from 23

januari. Anmälan kan göras under hela 2017, dock måste anmälan göras
innan första start i kval. I samband med anmälan skall tränare och
hästägare uppges, mailadress och mobiltelefonnummer skall också
uppges i anmälan.
Jackstorlek på ryttare skall även uppges i anmälan (XS, S, M, L, XL)
Godkänd av
dressyrkommittén
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Nationell samordnare dressyr har tolkningsföreträde

