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Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med
det året de fyller 18 år, i kategori B för ryttare till och med det
året de fyller 13 år. Ryttare och ponny ska ha gällande svensk
tävlingslicens.

Allmänna
bestämmelser

Tävlingarna går i samband med Swedish Riders Trophy under
hösten 2014 på följande tävlingsplatser. En kategori deltar per
tävlingsplats.
v 37 Åby Norrköping – Kategori B
v 41 Södertälje RK – Kategori C
v 43 Helsingborg FRK – Kategori D
v 47 Flyinge HSK - Final
Åtta ekipage från varje kategori går till final i Flyinge.
Kvalificering till ”Swedish Riders Trophy Pony” sker i
”Inverkansridning Ponny Cup” samt i första omgången av
utomhus-SM i Vetlanda.

Kvalificering

Kvalmöjlighet 1

Kvalmöjlighet 2

Totalt kvalade ekipage är 60, 20 st per kategori. Ryttare kan
delta med en ponny per kategori.
Från ”Inverkansridning Ponny Cup” är de 10 bästa ekipagen i
kategori B, de 10 bästa ekipagen i kategori C och de 10 bästa
ekipagen i kategori D kvalificerade till ”Swedish Riders Trophy
Pony”.
”Inverkansridning Ponny Cup” går på följande tävlingsplatser:
v 19 Skyrup Country Club RF
v 22 Åstorpsortens RF
v 23 Nationaldagstävlingen, Strömsholm Ridsportförening
v 25 Vetlandaortens RF
v 30 Bollnäs RS
Från första omgången i ponny SM utomhus i Vetlanda den 6-10
augusti 2014, är de 10 bästa ekipagen i kategori B, de 10 bästa
ekipagen i kategori C och de 10 bästa ekipagen i kategori D
kvalificerade till ”Swedish Riders Trophy Pony”.

Dubbelkvalificering

Om samma ekipage är kvalat från ”Inverkansridning Ponny
Cup” och från första omgången från utomhus SM, går
nästföljande ekipage från slutställningen i ”Inverkansridning
Ponny Cup” först vidare och därefter nästföljande ekipage från
resultatlistan i första omgången av utomhus SM tills totalt 20
ekipage per kategori uppnås.

Likaplacerade särskiljning

Särskiljning. Vid likaplacerade ekipage tas hänsyn till det
ekipage med högre poäng i stilprotokollet punkt 1, Häst och
ryttare – Tempo, rytm och balans.
Om även denna är lika tas hänsyn till det ekipage med högre
poäng i stilprotokollet punkt 2, Häst och ryttare –
kommunikation.

Klasser
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”Swedish Riders Trophy Pony” går i två klasser.
Båda klasserna rids på lördagen på respektive tävlingsplats.
På lördag fm rids en Msv B bed 382.4:3, två faser A:0/A:0.
På lördag em rids en Msv B bed.383B.3, hoppning med en
omgång och en winning round.
Fem ekipage, dock samtliga felfria, går vidare till winning
round, där det är omvänd startordning. Felen från första
omgången tas med till winning round.
Ryttare får delta med en ponny per kategori.
Startordningen i första klassen lottas.
Vid eventuella strykningar i första klassen tas först nästföljande
ekipage från slutställningen i ”Inverkansridning Ponny Cup” in.
Därefter tas nästföljande ekipage från resultatlistan i första
omgången av utomhus-SM in.
Struket ekipage kan ersättas fram till onsdagen samma vecka
som tävlingen går.
Andra klassen rids i omvänd startordning efter resultatlistan i
första klassen. Det ekipage med bäst resultat startar sist, det
med näst bäst resultat näst sist o.s.v. Skulle två ekipage vara
likaplacerade behåller de startordningen från första klassen.
Vid eventuell strykning i andra klassen tas inget nytt ekipage
in.
Finalen går i Flyinge vecka 47.
De åtta främst placerade ekipagen från varje tävlingsplats är
kvalificerade till final i ”Swedish Riders Trophy Pony”
I Flyinge rids två klasser, en uppvärmningsklass Msv B bed
382.4:3, två faser A:0/A:0 och en finalklass: Msv B bed.A:1a
En segrare i varje kategori utses i finalklassen.
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Under finalen utser en jury dessutom en totalvinnare av
”Swedish Riders Trophy Pony” genom stilbedömning. Protokoll
för Inverkansridning kommer att användas.
Ryttare får delta med en ponny per kategori.
Skulle två ekipage vara likaplacerade på åttondeplats till finalen
går båda vidare till final.
Vid eventuella strykningar till finalen, tas nästföljande ekipage
in från Msv B klassen med winning round på respektive
tävlingsplats. Struket ekipage kan ersättas fram till onsdagen
vecka 47.
Startordningen i uppvärmningsklassen lottas.
Finalklassen rids i omvänd startordning efter resultatet från
uppvärmningsklassen. Det ekipage med bäst resultat startar
sist, det med näst bäst resultat näst sist o.s.v. Skulle två
ekipage vara likaplacerade behåller de startordningen från
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