Regler för

Ridsportallsvenskan division I 2018

Anordnad av

Svenska Ridsportförbundet

År/tidsperiod

2018

Gren

Hoppning

Öppen för

Ridsportallsvenskan division I är öppen för föreningar anslutna till Svenska
Ridsportförbundet. Förening får delta med ett lag per division. Fri anmälan.
Ryttare och häst ska ha giltig svensk tävlingslicens.
Ekipage ska vara kvalificerat enligt TR för den hinderhöjd de ska rida.

Zoner och grupper

Ridsportallsvenskan division I delas in i fem zoner: Norra, Östra, Mellersta, Västra
och Södra. Varje grupp zon delas in i två grupper.

Allmänna
bestämmelser

Ridsportallsvenskan division I rids kalendersårsvis. Ridsportallsvenskan division I
rids alltid som en fristående klass med endast avdelning A. Ridsportallsvenskan
division I rids enligt TR III 320 Laghoppning.
Hästar
Häst 5 år eller yngre får inte delta i Ridsportallsvenskan division I.
6-åriga hästar får delta under förutsättning att de är kvalificerade, dvs under
aktuellt år genomfört två felfria ritter i avdelning B i samma eller högre höjd med
aktuell ryttare, dock inte samma dag som omgång avgörs.

Lagsammansättning

Lag ska bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Laget
ska innehålla minst en ryttare som är födda 1997 (YR) eller senare. Ekipage får
starta både Folksam Elitallsvenska och Ridsportallsvenskan division I för samma
förening, dock inte i samma omgång. Lagens sammansättning får ändras inför
varje omgång.
Valfritt ekipage rider på den lägre hinderhöjden. Startar laget med tre ekipage
rider alla på den högre hinderhöjden.
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.

Lån av ryttare

Klubb med lag i Ridsportallsvenskan får i aktuell omgång låna en (1) ryttare från en
klubb som saknar eget lag i samma division. Denne ryttare tävlar individuellt för
sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de
båda berörda klubbarna samt på blankett på ridsport.se (länk) skickas till SvRF:s
kansli på e-post, robert.solin@ridsport.se, senast tre dagar innan första omgången
i aktuell serie.
Blankett finns här: www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Regler/

Uteslutning

Brott mot regler ovanför denna mening medför uteslutning ur serien för laget.

Serieanmälan

Anmälningsavgiften är 2000 kr per lag.
Anmälan görs dels genom att blankett på www.ridsport.se fylls i och skickas till
robert.solin@ridsport.se, samt genom att anmälningsavgiften sätts in på Svenska
Ridsportförbundets bankgiro 167-5115 senast 31 december 2017.
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Ange ”RSPA1+föreningsnamn”, inget annat på betalningen. Anmälan registreras
först när anmälningsavgiften är betald och fullständigt ifylld blankett är SvRF
tillhanda.
Vid anmälan senare än 31 december 2017 är anmälningsavgiften 2500 kr.
Blankett finns här: www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Regler/
Arrangemang

Deltagande klubb ska vara beredd att arrangera en kvalomgång.
Tävlingsarrangemangen tilldelas i första hand de klubbar som ansökt om att
anordna tävling. Svenska Ridsportförbundet kan ålägga deltagande klubb att
anordna tävling.

Anmälan och
avanmälan till
kvalomgångar

I och med anmälan till Svenska Ridsportförbundet räknas laget som anmält till de
tävlingsplatser som ingår i serien.
Anmälningsavgift: 1000 kr/lag och kvalomgång.
Avgiften betalas till tävlingsarrangören enligt propositionen.
Lagledare ska anmäla fyra ekipage till lagklassen innan klassen stänger för
ändringar enligt propositionen.
Arrangören ska bereda plats åt fem ekipage från deltagande lag i befintlig klass
dagen innan eller samma dag innan lagklassen.
Eventuell avanmälan måste göras till respektive arrangör, som anmäler detta till
Ridsportförbundet på av förbundet fastställt sätt. Förening som inte avanmält till
arrangör innan ordinarie anmälningstids utgång är skyldig att betala
anmälningsavgiften.

Omgångar, platser

Ridsportallsvenskan division I består av fyra omgångar på valfria datum. Omgång 3
och 4 rids på samma tävlingsplats samma helg i respektive zon senare än vecka 19.
Omgångarna rids på regionala/nationella tävlingar/meeting. Startordning lottas av
Svenska Ridsportförbundet.
Omgångarna finns här: www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Regler/
Lagen i varje zon delas upp i två grupper. En grupp får bestå av högst 16 lag varav
högst fyra lag får vara från klubb som även har lag i Folksam Elitallsvenska.
Grupperna i zonerna rider på olika tävlingsplatser. I norra zonen rids inte omgång
1.
Om fler än en klubb med lag i elitserien placerar sig på plats 1–5 utgår en extra
plats till omgång 3-4 för det sjätte placerade laget, under förutsättning att detta
lag inte är från klubb med lag i elitserien.
Till omgång 3-4 går de fem-sex främst placerade lagen i varje grupp zon efter
omgång 1 och 2, alltså 10-12 lag i varje zon grupp. Lag med lika sammanlagda antal
poäng särskiljs genom resultatet i omgång 2.
Till omgång 3 och 4 går även sjunde laget från Folksam Elitallsvenska.
I omgång 3 börjar lagen om på noll poäng. Poäng från omgång 1-2 följer inte med.
Segrande lag i Ridsportallsvenskan division I är det lag som efter omgång 3 och 4
fått flest poäng. Om två eller flera lag fått samma poäng avgör placeringen i
omgång 4. Är även placeringen i omgång 4 lika avgör sammanlagda antal fel i
grundomgångarna i omgång 3-4.

Klasser

Omgång 1 och 2, 1,15/1,20 hoppning. Omgång 3, 1,15/1,25 hoppning. Omgång 4
1,20/1,30 hoppning. Klasserna rids enligt bestämmelserna för den högre höjden i
respektive omgång, men med angiven hinderhöjd för aktuellt ekipage. Ekipage ska
vara kvalat för aktuell hinderhöjd de hoppar.
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Poängberäkning

Omgång 1, 2 och 3:
1) 12 p, 2) 11, 3) 10, 4) 9, 5) 8, 6) 7, 7) 6, 8) 5, 9) 4, 10) 3, 11) 2, 12-16) 1.
Omgång 4 har poängen koefficient 1,5:
1 18 p, 2) 16,5, 3) 15, 4) 13,5, 5) 12, 6) 10,5, 7) 9, 8) 7,5, 9) 6, 10) 4,5, 11) 3, 12-16)
1,5.
Vid likaplacering läggs aktuella poäng ihop och delas med antalet likaplacerade lag.
För att räkna sammanlagt resultat i serien ska lag starta i alla kvalomgångarna.

Premier och priser

Minimipremier: 2000, 1000, övriga placerade i varje kvalomgång. Svenska
Ridsportförbundet står för minimipremierna, som betalas ut av arrangören.
Plakett och rosett ska delas ut. Arrangören står för plakett och rosett.
Täcke och rosetter delas ut till totalsegrande lag i varje grupp zon vid särskild
prisutdelning direkt efter omgång 4. Andraplacerade lag får rosetter. Svenska
Ridsportförbundet tillhandahåller täcke och rosetter.

Nedflyttning från
Folksam Elitallsvenska
2018

Lag åtta i varje zon efter kvalomgång 1–3 i Folksam Elitallsvenska 2018 flyttas ner
till Ridsportallsvenskan division I 2019. Övrigt om nedflyttning: se reglerna för
Folksam Elitallsvenska 2018.

Uppflyttning till 2019

De två främst placerade lagen i Ridsportallsvenskan division I efter omgång 4 2018
går vidare till Folksam Elitallsvenska 2019, enligt bestämmelserna för Folksam
Elitallsvenska 2018. Övrigt om uppflyttning: se reglerna för Folksam Elitallsvenska
2018.

Godkänd av
hoppkommittén
Godkänd av tävlingssektion
Frågor till

2017-08-08

Datum för publicering

2017-08-31

Tvist om regler

Nationell samordnare hoppning har tolkningsrätt.

2017-08-23
Robert Solin, robert.solin@ridsport.se 0220-456 14
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