Championattecken
Ridsportförbundet delar årligen ut sitt championattecken i silver till var och en av de svenska
ryttare, som i respektive tävlingsgren dressyr, hoppning, fälttävlan, körning och distansritt
blivit placerad och nått högsta poängsumma enligt Ridsportförbundets poängtabell. För
championaten gäller poängtabell för respektive gren.
För championattecknet gäller i övrigt:
Resultatet i vissa specialklasser samt kombinerad tävlan medräknas inte. Detsamma gäller
resultat i lagtävling, såvida denna inte varit förenad med individuell tävling. I detta fall
jämställs den med individuell tävling på samma nivå. Nationshoppning ger poäng enligt
tabellen. För de olika kategorierna av ryttare räknas poäng enligt följande;
För Seniorer:
Elit, nationellt och internationellt i svår klass vad gäller dressyr och 1,45 eller högre vad
gäller hoppning.
I nationella, nationella utländska eller internationella tävlingar på 3* nivå eller högre vad
gäller fälttävlan
För ritter över 79 km vad gäller distansritt.
För Unga ryttare:
Elit, nationellt och internationellt i Medelsvår A och högre i dressyr, 1,40 hoppning och högre
i hoppning samt CNC2* och högre internationella tävlingar vad gäller fälttävlan.
För Juniorer:
Elit, nationellt, regionalt och internationellt i dressyr Msv B och högre och i hoppning 1,30
och högre.
I CNC* och högre vid regionala, nationella och elit tävlingar samt alla internationella
tävlingar vad gäller fälttävlan
b) Resultat vid nationella utländska tävlingar och internationella tävlingar medräknas
enligt de regler som anges i anslutning till poängtabellen.
c) För en och samma ritt får poängen tillgodoräknas för endast en placering.
För Ponnyryttare:
I dressyr erhålls poäng endast från nationella, elit och internationella tävlingar.

Juniorer och Unga Ryttare
Ridsportförbundet delar årligen ut sitt championattecken för juniorer respektive unga
ryttare som enligt poängtabellen nått högsta poängsumma. Detta championattecken utdelas
i dressyr, hoppning och fälttävlan. En förutsättning är att ryttaren inte gjort sig berättigad till
championattecknet i silver i samma tävlingsgren.
Ponny
Ridsportförbundet delar årligen ut championattecken i grenarna dressyr, hoppning och
fälttävlan till den ponnyryttare som i respektive gren uppnått högsta poängsumma på en och
samma ponny oavsett kategoritillhörighet. Championattecknet är i brons. Championattecken
delas ut vid respektive SM. För championaten gäller samma poängtabell som för
uppklassning/kvalificering.
Körning
I körning utdelas endast ett championatstecken. Det tillfaller den kusk som har totalt flest
championatspoäng enligt körningens poängtabell oavsett enbet, par och fyrspann inom både
ponnykörning och körning med hästar.

