Regler
Ridsportallsvenskans
arrangörer
2014
Regler och bestämmelser för arrangerandet av
lagtävlingar i
Södermanland och Västmanland för året 2014

Södermanlands Ridsportförbund
Västmanlands Ridsportförbund
Ridsportens Hus
730 40 Kolbäck
0220-456 22/24

Div I Hoppning Häst och Elitserierna arrangeras av SvRF. För regler vad det gäller dessa divisioner
hänvisar vi till SvRF´s hemsida www.ridsport.se eller kansli 0220-456 00.

Tävlingsarrangörer – alla divisioner!
Arrangörer
De föreningar som deltar med lag i någon av de divisioner, som arrangeras av distriktet,
ombeds att om möjligt arrangera någon omgång. För att få delta med lag skall klubben inom
en period på två år arrangera minst en omgång i allsvenskan.
Allsvenska kan genomföras på endast två (2) arrangörer om det behövs.
Om förening tagit på sig en omgång men inte genomför den tas en avgift tas ut på 1000:- ,
distriktet fakturerar, särskilda orsaker kan vara förmildrande. Senaste dag att säga ifrån att
arrangera tävlingen är 3 månader innan tävlingsdag alternativt att man ordnat med annan
arrangör själv för att inte debiteras.

Anmälan och avgifter
Anmälan ska göras senast 15 januari respektive 1 juni på länk på distriktets hemsida.
2014 gäller följande anmälningsavgift för samtliga divisioner utom div 4 se särskilda
bestämmelser för divisionen:
600:- till distriktet (anmälningsavgift för samtliga divisioner faktureras i efterhand)
varje omgång betalas till arrangör med 400:-/gång (istället för arrangörs bidraget). På vilket
sätt betalning ska ske, anges i respektive proposition.
Avanmälan till hela serien kan göras fram till sista anmälningsdag (15/1 resp 1/6), avanmälan
kan göras till respektive omgång senast 4 veckor före tävlingsdag för att slippa debitering.
Efteranmälan kan endast göras i mån av plats mot en extra avgift på 500 kronor. Dressyrlag
kan endast efteranmäla innan första propositionen kommit ut.

Ekonomi
Det är viktigt att räkna budget på antal domare, eventuell veterinär startande, priser &
premier.

Priser
I varje delomgång skall arrangören utdela stallplakett, rosett samt hederspris motsvarande
minst 300:-/lag till alla placerade lag.
Lag skall starta i samtliga omgångar för att erhålla slutplacering.
Antal slutplacerade lag baseras på antal startande lag i första omgången.
Distriktet delar ut priser till totalplacerade lag i serier som distriktet handhar (dock skall
arrangerande klubb dela ut priser för omgång 3).
Div 1 Div 2
Div 3
Plakett x
x
x
(alla plac.)
Rosett x
x
x
(alla plac.)
Täcken till segrande lag.
Div 4, se särskilda bestämmelser för div.
Dessa priser bekostas av distriktet och skickas till respektive finalarrangör.
Viktigt att arrangören tar ansvar för att se till man har alla priser på plats på tävlingsdagen.
Ta hjälp av checklistan från distriktet som ligger på hemsidan!

Resultat
Senast 3 dagar efter genomförd omgång skall lagresultat skickas till Västmanlands
Ridsportförbund (VRF) via E-mail vastmanland@ridsport.se respektive till Södermanlands
ridsportförbund via mail sodermanland@ridsport.se
Distriktet sammanställer resultaten och uppdaterar hemsidan med dessa snarast möjligt efter
att de rapporterats.

Vid få anmälda lag alternativt färre än 3 arrangörer/division kan divisionen komma att läggas
tillsammans med Södermanland/Västmanland, TS/TK beslutar i samråd Lagledare och
arrangörer åtar sig att delta på av distriktet arrangerade träffar och vara väl uppdaterade på
de regler som gäller!

Lagtävling Dressyr
Vid utförandet av proposition är det viktigt att dela klassen, om man vill ha fler startande än
antalet lagekipage. Så att lagryttare har en specifik klass att anmäla sig i, för att garantera att
varje lag får tillgång till 4 platser i lagklassen.
Klasserna (lagklass och övriga ekipage i ex klass 1,11) tillsammans begränsas till antalet
ekipage arrangören vill ta emot i klassen.
Ex. (utgår ifrån att man vill ta max 40 i klassen totalt)
Klass 1 Endast öppen för lagekipage (klassen begränsas till 4* antalet lag som är anmälda
enligt hemsidan) ex. 4 lag anmälda (4*4) = max 16 ekipage
Klass 11 Öppen för övriga ekipage (40-16= 24) max 24 ekipage
Klass 1 och 11 får då 16+24 platser, totalt 40.
I proposition kan man gärna skriva till att klass 1 och 11 slås samman i den individuella
resultatlistan.
Om fler än 4 ekipage från samma klubb anmäler sig i lagklassen har arrangör rätt till att
plocka bort de ekipage från klubben som är sist anmälda. Alternativt tar man kontakt med
lagledare för att få veta vilka ekipage som ska rida laget och så tar man bort de som är
felanmälda. Kontaktuppgifter till lagledare finns hos distriktets kansli.
Felanmäld ryttare har inte rätt att bli flyttad till ”rätt” klass, men kan erbjudas detta –det är
upp till arrangören.
Om ryttare från klubb som inte rider divisionen anmäler sig i lagklassen har arrangör rätt att
plocka bort denna ur klassen.
Om ett lag endast anmält 3 ryttare vid anmälningstidens utgång har arrangör rätt att ta in
”övriga ryttare” på de platserna – för att fylla klassen.
Lagen är således garanterade 4 platser fram till anmälningstidens utgång.
Arrangör behöver inte garantera plats i förklass åt lagryttare.
Lagledare har rätt att lämna in laguppställning, dock senast en vecka före klassen startar.
Arrangör lottar lagens startordning och sätter därefter in ekipagen i den ordning lagledare
önskar. Enligt TR mom 204

