Regler för

Folksam Elitallsvenska, lag-SM 2018

Anordnad av

Svenska Ridsportförbundet

År/tidsperiod

2018

Gren

Hoppning

Öppen för

Folksam Elitallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska
Ridsportförbundet. Förening får delta med ett lag per division. De sex bästa lagen i
respektive zon från Folksam Elitallsvenska 2017 samt uppflyttade lag från
respektive zon från Ridsportallsvenskan division I 2017 är kvalificerade att rida
2018. Fri anmälan i Norra gruppen 2018 för lag som fullföljt Folksam Elitallsvenska
eller Ridsportallsvenskan division I 2017.
Deltagande ryttare ska ha giltig svensk tävlingslicens och vara svensk medborgare,
eller sedan minst ett år fram till första kvaltävlingen, stadigvarande bosatt i
Sverige. Se TR I, moment 122.1.
Häst ska ha giltig svensk licens. Ekipage ska vara kvalificerat enligt TR för den
hinderhöjd ekipaget hoppar.

Allmänna
bestämmelser

Folksam Elitallsvenska rids alltid som en fristående klass med endast avdelning A.
Folksam Elitallsvenska rids enligt TR III 320 Laghoppning.
Hästar
Häst 5 år eller yngre får inte delta i Folksam Elitallsvenska.
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.

Zoner

Folksam Elitallsvenska delas in i fem zoner: Norra, Östra, Mellersta, Västra och
Södra. Varje zon omfattar maximalt åtta lag.

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 kvalomgång, semifinal och final.
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.

Uteslutning

Brott mot regler ovanför denna mening medför uteslutning ur serien och
nedflyttning till Ridsportallsvenskan division I kommande säsong.

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 ”FEA 2018+föreningsnamn”, inget annat på betalningen. Anmälan
registreras först när anmälningsavgiften är betalad och fullständigt ifylld blankett
är SvRF tillhanda.
Vid anmälan senare än 31 december 2017 är anmälningsavgiften 3000 kr.
Blankett finns här:
http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_58842/cf_559/FEA_anmalningsblankett
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. Arrangör ska kunna erbjuda uppstallning till laghästar och
reserver.

Anmälan och
avanmälan till
kvalomgångar

I och med anmälan till Svenska Ridsportförbundet räknas laget som anmält till de
tävlingsplatser som ingår i serien. Eventuell avanmälan måste göras till respektive
arrangör, som anmäler detta till Ridsportförbundet på av förbundet fastställt sätt.
Anmälningsavgift: 1000 kr/lag och kvalomgång.
Avgiften betalas till tävlingsarrangören enligt propositionen. Förening som inte
avanmält till arrangör innan ordinarie anmälningstids utgång är skyldig att betala
anmälningsavgiften.
Startordning lottas av Svenska Ridsportförbundet.
Lagledare ska anmäla tre eller 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.

Omgångar, platser

Folksam Elitallsvenska består av tre omgångar. Omgångarna rids på nationella
tävlingar/meeting. Omgångarna ska byggas av lägst B-banbyggare och dömas av Adomare.
Omgång 1 vecka 13, omgång 2 och 3 vecka vecka 18. SvRF kan besluta om andra
datum. Semifinal vecka 23 hos Strömsholms RF. Final vecka 27/28 hos Falsterbo RF
vid Falsterbo Horse Show.
Omgångarna finns publicerade här: www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Regler/

Klasser

Omgång 1 och 2, 1,25/1,30 hoppning. Omgång 3, 1,30/1,40 hoppning. Semifinal
1,30/1,40 hoppning i två omgångar. Final omgång 1 1,35/1,40 hoppning, omgång 2
1,35/1,45 hoppning. Klasserna rids enligt bestämmelserna för den högre höjden i
respektive omgång, men över den lägre hinderhöjden för ett valfritt ekipage.
Ekipage ska vara kvalificerat för den hinderhöjd de hoppar.

Poängberäkning

Omgång 1 och 2:
1) 9 p, 2) 7, 3) 6, 4) 5, 5) 4, 6) 3, 7) 2, 8) 1.
Omgång 3 har poängen koefficient 1,5:
1) 13,5 p, 2) 10,5, 3) 9, 4) 7,5, 5) 6, 6) 4,5, 7) 3, 8) 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.
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Ryttarpoäng

Individuella championatspoäng/poäng per riden grundomgång (semifinal och final
rids i två omgångar)
Höjd/poäng
1,25; 0 fel
1,25; 1–4 fel
1,30; 0 fel
1,30; 1–4 fel
1,35; 0 fel
1,35; 1–4 fel
1,40; 0 fel
1,40; 1–4 fel
1,45; 0 fel
1,45; 1–4 fel

Omg 1–3
9
5
12
6
–
–
20
10
–
–

Semifinal/omg
–
–
20
10
–
–
30
15
–
–

Final/omg
–
–
–
–
35
18
40
20
50
25

Premier och priser
kvalomgångarna

Minimipremier: 9000, 6000 i varje kvalomgång. Svenska Ridsportförbundet
bekostar minimipremierna mot faktura i efterskott efter underlag från SvRF.
Segrande lag får täcke, plakett och särskild cuprosett. Placerat lag får plakett och
särskild cuprosett. Folksam bekostar och Svenska Ridsportförbundet
tillhandahåller täcke, plakett och rosett.

Priser seriesegrare

Totalsegrande lag i varje zon får täcke, plakett och cuprosett vid särskild
prisutdelning efter tredje omgången. Totalsegrande lags lagledare får plakett och
cuprosett. Folksam bekostar och Svenska Ridsportförbundet tillhandahåller täcke,
plakett och rosett.

Nedflyttning till 2019

Vid flera lag med samma slutpoäng på kval- och/eller nedflyttningsplats efter
omgång 3 avgör resultatet i kvalomgång 3. Är även detta lika avgör totala antalet
fel i samtliga omgångar, därefter inbördes möte i omgång 3, därefter 2, därefter 1.
Lag på sjunde plats efter omgång 3, som har fullföljt serien, kan återkvala genom
att samma år delta i Ridsportallsvenskan division I omgång 3 och 4 i samma zon
och där bli slutplacerat på plats för uppflyttning.
Åttonde lag efter omgång 3 flyttas ner till Ridsportallsvenskan division I
kommande säsong. Det är inte möjligt för åttonde lag att stanna kvar i Folksam
Elitallsvenska genom att vinna hamna på uppflyttningsplats i division I samma år
som laget flyttas ner från Folksam Elitallsvenska, om kommande säsongs Folksam
Elitallsvenska blir fullanmäld med åtta andra kvalificerade lag.
Lag som inte fullföljer Folksam Elitallsvenskas alla omgångar flyttas alltid ner till
Ridsportallsvenskan division I kommande säsong, oavsett slutplacering. Sådan
förening kan inte återkvala.

Uppflyttning till 2018
och 2019

2018: De två främst placerade lagen i Ridsportallsvenskan division I efter omgång 4
2017 går vidare till Folksam Elitallsvenska nästkommande säsong, under
förutsättning att de inte redan har lag i Folksam Elitallsvenska, har flyttats ner ur
eller inte fullföljt Folksam Elitallsvenska. Om det fortfarande inte är full serie ska
nedflyttat lag i resultatordning i Folksam Elitallsvenska 2017 erbjudas plats. Är
serien fortfarande inte full ska tredje- och därefter fjärdeplacerade i
Ridsportallsvenskan division I erbjudas plats o s v. Lag måste ha fullföljt alla
omgångar för att kunna flyttas upp.
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2019: Lag på sjunde plats efter omgång 3 som har fullföljt serien kan återkvala
genom att samma år delta i Ridsportallsvenskan division I omgång 3 och 4 i samma
zon och där bli slutplacerat på plats för uppflyttning.
Om det fortfarande inte är full serie ska åttonde lag i Folksam Elitallsvenska 2018
erbjudas plats. Är serien fortfarande inte full ska tredje- och därefter
fjärdeplacerade i Ridsportallsvenskan division I erbjudas plats o s v. Lag måste ha
fullföljt alla omgångar för att kunna flyttas upp.
Till Folksam Elitallsvenska 2019, uppflyttningsordning: 1) Lag 1 och 2 i
Ridsportallsvenskan division I. 2) Lag 7 i Folksam Elitallsvenska, som inte redan
återkvalat. 3) Lag 8 i Folksam Elitallsvenska. 4) Lag 3 och lägre i resultatordning
från Ridsportallsvenskan division I.
Semifinal

Strömsholms RF 6-10 juni
De tre bästa lagen från varje zon går till semifinal, totalt 15 lag. De tio bästa i
omgång 1 går vidare till omgång 2.

Klasser och
bedömningar semifinal

Semifinalen rids 1,30/1,40 hoppning i två omgångar, bed Laghoppning. Klassen
rids enligt bestämmelserna för den högre höjden i respektive omgång, men över
den lägre hinderhöjden för ett valfritt ekipage.

Anmälan till semifinal

Anmälan till semifinal enligt Strömsholms RF:s proposition i TDB.
Anmälningsavgift: 1000 kr/lag.

Likaplacerade till
semifinal

Om fler än tre lag i samma zon är likaplacerade på första till tredje plats inför
semifinalen, avgörs vilka tre lag som går till semifinal så här:
1) Lagets antal förstaplatser i de tre omgångarna.
Om lagen fortfarande är likaplacerade:
2) Lagets antal andraplatser i de tre omgångarna.
Om lagen fortfarande är likaplacerade:
3) Lagets antal tredjeplatser i de tre omgångarna.
Om lagen fortfarande är likaplacerade:
4) Rangordningen utöver tredjeplatsen i de tre grundomgångarna.
Om lagen fortfarande är likaplacerade:
5) Lagens antal felfria ritter för tre ryttare i de tre omgångarna räknas
samman. Lag med flest antal felfria ritter går till semifinal.
Om lagen fortfarande är likaplacerade:
6) Sammanlagda antal fel för tre ryttare i lag i de tre omgångarna räknas
amman. Lag med minst antal sammanlagda antal fel går till semifinal.

Återbud till semifinal

Vid återbud till semifinalen från kvalificerade lag erbjuds plats till nästkommande
lag i resultatlistan efter omgång 3 i respektive zon. Lag på sjunde och åttonde plats
erbjuds inte plats.

Premier och priser
semifinal

Premier: 40 000, 24 000, 18 000, 12 000 kr. Utbetalas av arrangören, tillhandahålls
av Svenska Ridsportförbundet.
Segrande lag får täcke, plakett och särskild cuprosett. Placerat lag får plakett och
särskild cuprosett. Folksam bekostar och Svenska Ridsportförbundet
tillhandahåller täcke, plakett och rosett.

Final, lag-SM

Falsterbo Horse Show 7-8 juli
Till final/lag-SM går de åtta bästa lagen från semifinalen, oavsett grupptillhörighet.
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Ryttare ska ha ingått i laget i minst en av omgångarna eller semifinalen.
Omgång 1 går på Dressyrbanan/Falsterbobanan, omgång 2 på Grand Prix-banan.
Anmälan final/lag-SM

Genom proposition i TDB från Falsterbo Horse Show. Maximalt fem och minimalt
tre ekipage/lag får anmälas och deltaga. Anmälningsavgift: 0 kr/lag.

Likaplacerade till final

Om två eller flera lag är likaplacerade på åttonde plats efter semifinalen avgör den
sammanlagda tiderna för de tre bästa ryttarna i laget vilket lag som går till final.
Om lagen ändå är likaplacerade på åttonde plats går båda lagen till final.

Ersättare till final

Vid eventuella återbud till finalen från kvalificerade lag erbjuds plats till
nästkommande lag i resultatlistan från semifinalen.

Klasser och
bedömningar final/lagSM

Lördag 7 juli
Varje lag får 20 minuter att träna inne på banan med 6 hinder, varav en tvåkombination och ett överbyggt vattenhinder.
Lottning om startordningen sker inför omgång 1.
Söndag 8 juli
Omgång 1. 1,35/1,40 hoppning bed. Laghoppning
Omgången rids enligt bestämmelserna för den högre höjden, men med lägre
hinderhöjd för ett ekipage.
Omgång 2. 1,35/1,45 hoppning. Ny bana. Alla lag från omgång 1 går till omgång 2.
Omvänd startordning efter resultatet i omgång 1. Laguppställning får ändras inför
andra omgången, även startordningen kan ändras. Endast de till finalen anmälda
ryttarna och hästarna kan starta i omgångarna.
Lagen tar med sig felen från omgång 1. Om lagen har samma antal fel efter
omgång 1, behåller de startordningen från första omgången. Omgången rids enligt
bestämmelserna för den högre höjden, men med lägre hinderhöjd för ett ekipage.
Har två eller flera lag efter finalen lika minsta antal felpoäng sker omhoppning/ar
om medaljerna. Omhoppning om guldmedaljen sker sist.
I en eventuell omhoppning rider en valfri ryttare per lag på den högre höjden.
Lag med lika antal fel efter båda omgångarna som inte deltagit i omhoppning skiljs
åt genom tiderna i andra omgången. Den sammanlagda tiden för de tre bästa
ryttarna i laget räknas ihop.

Premier, priser final

Premier: 100 000, 50 000, 30 000, 10 000, 8 000 och 4 000 200 000, 100 000, 60
000, 20 000, 16 000, 8000 till placerade 6-8. Utbetalas av arrangören,
tillhandahålls av Svenska Ridsportförbundet.
Segrande lag får täcke, plakett och särskild cuprosett. Placerade lag 1-3 får SMmedaljer. Alla placerade lag får plakett och särskild cuprosett. Folksam bekostar
och Svenska Ridsportförbundet tillhandahåller täcke, plakett och rosett.

Extraklass

Ytterligare en 1,35 hoppning, öppen för lagdeltagare och reserver ordnas tisdag 10
juli på Falsterbobanan, enligt proposition i TDB från Falsterbo Horse Show.

Uppstallning och
elplatser final

Bokas via proposition i TDB från Falsterbo Horse Show. Uppstallningspris torsdag 5
juli-söndag 15 juli: 1800 kr inkl. moms, betalas till bankgiro 103-7498. Priset är inkl.
strö. Erbjudandet om uppstallning även efter 12 juli gäller endast för lag- och
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reservhästar. Boxarna får inte vidareuthyras. Tidigast ankomst är torsdag 5 juli kl.
12.00.
Meddela särskilda önskemål direkt till Falsterbo Horse Shows uppstallningschef
senast torsdag 14 juni på uppstallning@falsterbohorseshow.com.
Elplatser avser endast lastbilar. Kostnad: 500 kr inkl. moms, betalas till bankgiro
103-7498.
Övrigt final

Falsterbo Horse Show bjuder alla lagryttare och lagledare på inträdesband resten
av veckan utan kostnad.

Resebidrag till
finallag/återbetalning
semifinalavgift

Svenska Ridsportförbundet betalar mot faktura i efterskott och underlag från SvRF
resebidrag om 10 000 kr till finaldeltagande klubb med hemvist längre än 90 mil
från Falsterbo Horse Show och 15 000 kr för lag med hemvist längre än 120 mil
från Falsterbo Horse Show.
Om inget lag uppfyller kriterierna ovan återbetalar Strömsholms RF
anmälningsavgiften till semifinalen för samtliga semifinallag och SvRF står för
kostnaden.

Godkänd av
Hoppkommittén
Godkänd av
Tävlingssektionen
Frågor till

2017-08-08

Datum för publicering

2017-08-31, uppdaterade 2018-02-20

Tvist om regler

Nationell samordnare hoppning har tolkningsrätt.

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