Regler för Lagtävlingar
Hoppning och dressyr
2018

Innehåll
Regler för Lagtävlingar ........................................................................................................................................ 0
Distriktets lagserier ............................................................................................................................................. 2
Gemensamma bestämmelser ............................................................................................................................. 2
Deltagande.......................................................................................................................................................... 2
Tävlingsarrangörer .............................................................................................................................................. 4
Regler för Ridsportallsvenskan (Häst) Div II ........................................................................................................ 5
Regler för Gotacupen häst hoppning .................................................................................................................. 6
Regler för Ponnyallsvenskan hoppning Div I ....................................................................................................... 7
Regler för Ponnyallsvenskan hoppning Div II .................................................................................................... 10
Regler för Ponnyallsvenskan hoppning Div III ................................................................................................... 11
Regler för Gotacupen Ponny ............................................................................................................................. 12
Grenspecifikt dressyr ........................................................................................................................................ 13
Regler för Dressyrallsvenskan Häst Div I ........................................................................................................... 14
Regler för Dressyrallsvenskan Häst Div II .......................................................................................................... 14
Regler för Dressyrallsvenskan Häst Div III ......................................................................................................... 15
Regler för Ponnyallsvenskan Div I ..................................................................................................................... 16
Regler för Ponnyallsvenskan dressyr Div II ....................................................................................................... 19
Regler för Ponnyallsvenskan dressyr div III....................................................................................................... 20
FAQ ................................................................................................................................................................... 21

Frågor till

TS ordförande Lisbet Sandgren, 073-423 26 60
alternativt kansliet 0520-52 52 70/75

Tvist om regler

Detta regelverk, gällande tävlingsreglemente (TR) samt tidigare års beslut är
grunden för avgörande vid eventuell tolkningsfråga. Distriktets
Tävlingssektion har tolkningsföreträde.

Reglerna fastställda

2018-01-03

Version

2018-2

Reglerna reviderad

2018-02-12 (gäller överårig ryttare i Gota ponny)

Ändringar

Är markerade med gul färg
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Distriktets lagserier
Lagtävlingarna är öppna för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet och Västergötlands
Ridsportförbunds distrikt samt i förekommande fall även från Göteborgs & Bohusläns RsF.

Gemensamma bestämmelser
Detta regelverk utgår i huvudsak på fastställda regler från Svenska Ridsportförbundet
Förening får starta med flera lag i mån av plats
Brott mot distriktets regler kan leda till att laget stryks den aktuella omgången och kan därvid ej heller
slutplaceras.

Deltagande

Förening som deltar med lag i någon av de serier som arrangeras inom distriktet skall
på anmodan inom en 2-årsperiod kunna arrangera serieomgång på lägst
”motsvarande nivå” i respektive disciplin.

Lagledare

Lagledaren skall ha uppnått myndig ålder och är den som kommer att få utskick inför
seriestart. Lagledaren är den i föreningen som är ytterst ansvarig för att
informationen kommer vidare till rätt person.
Lagledare skall vara väl insatt i reglerna och utifrån dessa ta ut sitt lag

Anmälan till serie

Anmälan via http://vastergotland.ridsport.dinanmalan.se/events
Det är inte möjligt att ange ”lagledare” under ”övrigt” då den enda adressen som
genereras av systemet vid utskick inför serien är anmälarens e-post.
Förening har rätt att delta med minst ett lag per serie om laget är anmält före
anmälningstidens utgång.
En förutsättning för att anmälan av lag skall gälla är att föreningen inte har förfallna
skulder till distriktet. Det är lagledarens ansvar att kontrollera detta med föreningens
kassör.
Lagledare som anmäler lag till serie är ytterst ansvarig för att lagavgiften blir inbetald.
Detta innebär att om föreningen inte betalar in lagavgiften ställs fakturan samt
eventuella övriga avgifter direkt till den som anmält laget.

Upprättande av
tabeller

Distriktet ansvarar för att tabeller upprättas inför seriestart. Vid flera serier
eftersträvas lika stora serier. Eventuell sammanslagning av serier kan ske vid för få lag.

Allianslag

Skall anmälas till distriktskansliet senast en månad före första omgången i aktuell
serie. Vid allianslag tillåts ej ryttarlån. Allians får bestå av max två föreningar, och får
endast bildas mellan två föreningar som inte har ”eget” lag med i samma serie.
Fakturan fördelas på de två föreningar som bildar allians. Ryttarna tävlar individuellt
för sin ordinarie klubb. Vid allianslag är anmälningsavgiften högre.

Lån av ryttare

Förening tillåts att i aktuell serie låna in totalt en (1) ryttare från en klubb som
saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie
klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda
klubbarna samt skriftligt tillställas distriktet innan ordinarie anmälningstids utgång
före aktuell tävlingsomgång.
Lån tillåts även från förening tillhörande Göteborgs & Bohusläns RsF
Blankett finns här

Vid mer än ett lag

Ange i samband med anmälan hur många lag ni vill ha med.
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Anmälningstid

Enligt kungörelse på distriktets hemsida

Urval vid för stort
antal lag i en serie

Förening har rätt att delta med ett lag per serie om laget är anmält före
anmälningstidens utgång.
Förening som anmält flera lag inom ordinarie anmälningstids utgång har förtur
framför de efteranmälda. Är det fortfarande för många lag sker ett urval enlig
följande steg-metod:
a)

Eventuella betalningskrav på föreningen.

b) ”Lag 2” plockas bort, alternativt erbjudande att byta båda lagen till annan serie.
c)

Är det fortfarande för många lag kommer distriktet att stämma av regeln
”De föreningar som deltar med lag i någon av de serier som arrangeras inom
distriktet skall på anmoda inom en 2-årsperiod arrangera serieomgång på lägst
”motsvarande nivå” i respektive disciplin”

d) I sista hand, om det fortfarande är för många lag, sker lottning. Undantag från
lottning är lag som också är arrangör i serien.
Avanmälan till serie

Om förening ej kommer till start skall lagledaren avanmäla detta snarast till kansliet
så att platsen kan erbjudas eventuell reserv. Vid avanmälan efter ordinarie
anmälningstidens utgång krävs hela avgiften in.
Lag som uteblivit från någon av omgångarna får återuppta sin plats i serien, men kan
ej slutplaceras. Detta gäller även lag som startat i någon omgång (ingen lagpoäng den
omgången) med för få deltagare

Avanmälan till
omgång

Avanmälan av lag ska av lagledaren e-postas till respektive arrangör och bekräftas av
arrangören för att räknas som avanmäld.
Arrangören skall fakturera straffavgift på 4 x 100 kr om lag uteblir utan
giltigt skäl.. Distriktets tävlingssektion avgör om skälet är giltigt

Anmälningsavgift, lag

Anmälningsavgiften per lag fastställs av distriktets tävlingssektion och annonseras på
hemsidan. Avgiften faktureras mot tio dagars betalning. Vid utebliven betalning vid
förfallodagen kan laget nekas start i nästföljande omgång.
Vid allianslag är anmälningsavgiften högre.
Anmälningsavgiften används till priser samt till arrangörsbidrag.

Efterbeställning av
totalpris till ryttare
som ridit omg 1, 2
Tidpunkt för
efterbeställning

Vid totalplacering kan rosett och plakett mot självkostnad efterbeställas till ryttare
som varit med och ridit i aktuellt totaltplacerat lag, omgång 1 eller 2.
Övriga priser kan bara efterbeställas till ryttare som ridit minst två omgångar.
Beställningen skall vara kansliet tillhanda senast en månad efter avslutad serie.
Beställning tas endast emot via mail, med angivande av namn och adress på ryttare
som deltagit samt vilka omgångar dessa ridit.
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Tävlingsarrangörer
Tilldelning av tävling

TS tillfrågar arrangörer, ur ett geografiskt och anläggningsmässigt perspektiv.
Arrangör kan även anmäla intresse.

Fokus på
delomgången

Vid tilldelning av seriearrangemang skall arrangör som vill lägga in fler klasser än vad
som krävs för serieomgången lägga dessa klasser sist på dagen.

Priser – lagpriser

Antal placerade lag i serie skall alltid vara enligt ” Guld, Silver och Brons” dvs alltid
lägst tre placerade lag. Vid fler än 12 startande lag i serien gäller TR.
Antal placerade lag bestäms av antal startande lag i omgång 1.

Leverans av priser

Tävlingsarrangör måste delta med representant vid av distriktet anordnad
arrangörsträff inför varje termin. Om något är fel skall kontakt omedelbart tas med
distriktskansliet.

Överblivna priser

Skall meddelas och returneras till kansliet senast två veckor efter avslutad tävling.
Resultatansvarig hos arrangören ansvarar för detta.

Pris till totalplacerade
lag

Prisutdelning sker till de ryttare som ridit för laget i sista omgången. Rosett och
plakett till ryttarna samt hederspris till föreningen. Medalj till alla ponnyryttare som
deltagit i Div III och Gota ponny utdelas också i finalen. Specialregler för Gota ponny,
läs mer direkt vid Gota ponny.

Prisutdelning omg 3
finalomgång,

Rosett, plakett och övriga priser skall vid prisutdelningen om möjligt i första hand
tilldelas ryttare som startat i två av seriens tre omgångar.

Vid felaktigt utdelade
priser

Arrangören debiteras faktiska kostnader för efterbeställning och leverans.
Felaktigt utdelade priser skall returneras till kansliet.

Priser – individuella
klasser

Respektive arrangör står för priser till individuella starter

Resultatredovisning

Resultatansvarig hos arrangerande klubb ansvarar för att lagresultatet skickas till
kansliet senast 5 dagar efter genomförd tävling.
Kansliet ansvarar för att nästa arrangör får uppdaterad resultattabell.
Av resultatet ska framgå samtliga lags deltagande ekipage, (namnges) deras resultat
samt lagens totalresultat och placering.
Vid mer än ett lag från förening skall lagen ha lagnummer angivet.

Tio-kronan

I samtliga individuella anmälningsavgifter skall distriktets ”Tio-krona” ingå, i såväl i
förklass som lagklass.

Arrangörs-stöd

Nytt: i samband med resultatredovisning för lagtävlingen skall arrangör fylla i en
rekvisition av arrangörsbidraget. Bidraget betalas ut löpande när all redovisning
inkommit enligt ovan. Så som resultat, redovisning och retur av överblivna priser mm.
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Regler för Ridsportallsvenskan (Häst) Div II
Tidsperiod

Våren

Status

Lokal alt Regional tävling i tre omgångar där seriefinal ingår i omgång 3

Klasser

Lagklassen rids endast i Avdelning A.
Omgång 1 – 2 rids i 1.00 bedömning A1:a.
Omgång 3 rids i 1.10 bedömning A:1a Koefficient 1,5 i omgång 3
Förklass i 1.00 m med bedömning två faser A:0 + A:0 ska finnas.

Lagsamman-sättning

Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Lagets
sammansättning får ändras inför varje omgång.
Ryttare får om klubben har fler än ett lag delta med en häst per lag. Häst får inte starta
med olika ryttare i samma omgång.

Ekipage

Ekipage får starta i olika divisioner för samma förening, dock inte i samma omgång.

Begränsning av
ekipage

Ingen begränsning.

Allianslag

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Lån av ryttare

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. För seger 20 p, andraplats 18 p, tredjeplats 17 p,
fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien.

Placering per
omgång

Om två eller flera lag i omgång 1 - 3 slutar på samma resultat enligt klassens
bedömning blir lagen likaplacerade.

Placering totalt i
serien

Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör lagets
placering i tredje omgången.

Individuell start

Individuell start i lagklassen är obligatorisk dvs. varje lagdeltagare skall anmäla sig själv
till resp. omgång

Priser ind. Start

Lägst anmälningsavgift tillbaka till placerade ekipage

Anmälningsavgift

Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 190 kronor
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Regler för Gotacupen häst hoppning
Tidsperiod

Hösten

Status

Lokal tävling i tre grundomgångar där seriefinalen ingår i omgång 3

Klasser

Lagklassen rids endast i Avdelning A.
Omgång 1-3 rids i 0,95, bed A:1a.
Förklassen i omgång 1-3 ska vara 0,90, bed A

Lagsamman-sättning

Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Lagets
sammansättning får ändras inför varje omgång
Ryttare får om klubben har fler än ett lag delta med en häst per lag. Häst får inte starta
med olika ryttare i samma omgång.

Ekipage

Gotacupen är avsedd för ekipage i början av sin tävlingskarriär

Begränsning av
ekipage

Ekipage som i lokal klass hoppning har startat i 1,20 eller högre klasser äger ej rätt att
deltaga i Gotacupen. Gäller innevarande och föregående år.

Allianslag

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Lån av ryttare

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. För seger 20 p, andraplats 18 p, tredjeplats 17
p, fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien.

Placering per
omgång

Om två eller flera lag i omgång 1 - 3 slutar på samma resultat enligt klassens
bedömning blir lagen likaplacerade.

Placering totalt i
serien

Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör lagets
placering i tredje omgången.

Individuell start

Individuell start i lagklassen är obligatorisk dvs. varje lagdeltagare skall anmäla sig själv
till resp. omgång

Priser ind. Start

Lägst anmälningsavgift tillbaka till placerade ekipage

Anmälningsavgift

Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 180
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Regler för Ponnyallsvenskan hoppning Div I
Regler för

Ponnyllsvenskan division 1 2018

Anordnad av

Svenska Ridsportförbundet

År/tidsperiod

2018

Gren

Ponnyhoppning

Öppen för

Folksam Ponnyallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska
Ridsportförbundet.
Tävlingen är öppen i kategori B för ryttare 8-13 år, i kategori C och D 8-20 år, som
har gällande svensk tävlingslicens.
Ponny ska ha giltig svensk licens och giltigt svenskt mätintyg.

Allmänna
bestämmelser

Ponnyallsvenskan division I rids kalenderårsvis. Ponnyallsvenskan division I
administreras av distrikten. Ponnyallsvenskan division I rids enligt TR III 320
Laghoppning.
Serie ska bestå av minst fyra lag vid första omgången för att få räknas som
kvalifikation till Folksam Ponnyallsvenska (elitserien).
Serie med färre än fyra lag i första omgången kan fullföljas, men gäller inte som
kvalifikation till elitserien.
Varje serie får bestå av högst tolv lag, vid fler lag delas serien in i två eller fler
grupper.
Distrikten äger rätt att anordna så många serier som antalet anmälda lag medger.
Division 1-serie kan samordnas över distriktsgränserna.
Distriktsförbunden beslutar om antal lag per klubb.
Propositioner och resultat för Ponnyallsvenskan division I ska skickas till
zonledare och distrikt. Administrerande distrikt ansvarar för att slutresultat
skickas till SvRF:s kansli direkt efter seriens avslutning.
Ponnyer
6-årig ungponny tillåts endast starta om den kvalificerat sig, dvs. genomfört två
felfria ritter i avdelning B i samma klass eller högre under aktuellt år, med aktuell
ryttare, dock inte samma dag.

Zonindelning

Enligt arrangerande distrikt.

Lagsammansättning

Lag ska bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Om
laget består av fyra ekipage måste laget bestå av ekipage från minst två
ponnykategorier.
Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång. Ekipage får starta både
Folksam Ponnyallsvenska och Ponnyallsvenskan division I för samma förening,
dock inte i samma omgång. Ryttare får endast delta med en ponny per lag i
varje omgång. Ponny får endast starta en gång i varje omgång.
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Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma ponny i alla
omgångar i lägre division.
Lektionsponny som startat i högre division får starta i alla omgångarna i lägre
division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon
i samma familj.
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.
Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget från serien.

Lån av ryttare

Klubb med lag i Ponnyallsvenskan division I tillåts att i kvalomgång och final låna
en (1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie. Denne ryttare
tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare enligt ovan ska
tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna samt skriftligt tillställas
administrerande distrikt innan anmälningstidens utgång för första omgången.
Ryttare får inte tävla i Folksam Ponnyallsvenskas och Ponnyallsvenskans olika
serier för mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som
lånats ut av sin moderklubb
Blankett finns här: www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Regler/

Serieanmälan

Anmälningsavgiften bestäms av arrangerande distrikt och anmälan görs på sådant
sätt som arrangerande distrikt bestämmer.

Arrangemang

Deltagande klubb ska vara beredd att arrangera en kvalomgång.
Tävlingsarrangemangen tilldelas i första hand de klubbar som ansökt om att
anordna tävling. Arrangerande distrikt kan ålägga deltagande klubb att
anordna tävling.
Tidtagning ska ske elektroniskt.

Anmälan och
avanmälan till
omgångar

Enligt bestämmelser utfärdade av arrangerande distrikt.

Kvalomgångar, platser

Ponnyallsvenskan division I består av tre omgångar. Omgångarna rids på regionala
tävlingar/meeting. Datum och tävlingsplatser bestäms av arrangerande distrikt.

Klasser kvalomgångar

För att vara kvalificerande för Folksam Ponnyallsvenska 2018 ska svårighetsgraden
vara lägst Lätt B i omgång 1 och 2 samt Lätt A i omgång 3.

Poängberäkning

Vid varje omgång tar lagen poäng. Segrande lag får poäng lika med antalet i första
omgången startande lag plus ett, andraplacerade laget minus ett o s v.
Exempel: IO startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång
på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om två eller flera lag i omgång
1-3 slutar på samma resultat blir lagen likaplacerade och får delad poäng för de
två placeringar de kommit på.
Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör
inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel
i de tre grundomgångarna. Om inte heller detta skiljer lagen åt placeras det lag
före vars näst sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I
lagtävlan ska startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som
startande.
Poängen i Ponnyallallsvenskan division I omgång 3 ges koefficienten 1,5.
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För att räkna sammanlagt resultat i serien ska lag starta i alla kvalomgångarna.
Lag som inte fullföljer serien utesluts ur serien och får ingen slutpoäng.
Priser
kvalomgångarna

Respektive distrikt beslutar om vilka priser som ska utdelas i omgångarna och på
vilket sätt dessa bekostas.
Svenska Ridsportförbundets plaketter får utdelas till segrande lag i varje omgång.

Priser seriesegrare

Totalsegrande lag får plakett och övriga priser som kan, men inte behöver,
beslutas om av arrangerande distrikt. Sådan utdelning sker i så fall efter tredje
omgångens prisutdelning. Plaketter och eventuella priser bekostas och
tillhandahålls av distrikten.

Nedflyttning från
Folksam
Ponnyallsvenska till
2019

Utöver lag som inte fullföljt de tre omgångarna nedflyttas från Folksam
Ponnyallsvenska så många lag som krävs för att bereda plats för segrande lag i
Ponnyallsvenskan division 1. Klubb som flyttats ned från Folksam
Ponnyallsvenska kan inte under samma säsong kvalificera sig via
Ponnyallsvenskan division 1 till Folksam Ponnyallsvenska.

Uppflyttning till 2019

Segrande lag i Ponnyallsvenskan division 1 2018 får plats i Folksam
Ponnyallsvenska 2019. Om zon efter detta inte har tolv lag erbjuds i ordning lag
två, tre och fyra o s v i respektive division 1-serie plats i Folksam Ponnyallsvenska.
Om zon fortfarande inte är full erbjuds plats åt nedflyttade lag 2018 i
resultatordning.

Godkänd av
hoppkommittén

2017-08-08

Godkänd av
tävlingssektion

2017-08-23

Frågor till

Respektive distrikt

Datum för publicering

2017-08-31

Tvist om regler

Arrangerande distrikt har tolkningsrätt. I upp- och nedflyttningsfrågor har
nationell samordnare hoppning tolkningsrätt.

Tillägg i reglerna, distriktstillägg

Individuell start

Är obligatorisk, de individuella startavgifterna ska vara lika i samtliga omgångar oavsett
arrangör. För innevarande år gäller 180 kr i anmälningsavgift.
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Regler för Ponnyallsvenskan hoppning Div II
Tidsperiod

Våren

Status

Lokal alt regional tävling i tre grundomgångar där seriefinalen ingår i omgång 3

Klasser

Omgång i rids i Lätt C, omgång 2 i Lätt C+, omgång 3 i Lätt B
bed A:1a. Koefficient i sista omgången skall inte användas.

Lagsamman-sättning

Laget skall bestå av tre-fyra ekipage, varav de tre bästa resultaten räknas.
Om laget består av fyra ekipage måste sammansättningen bestå av ponnyer från minst
två kategorier
Lagens sammansättning får ändras i varje omgång. Ryttare får om klubben har fler än
ett lag delta med en ponny per lag. Ponny får inte starta med olika ryttare i samma
omgång.
*I omgång 3 skall hela laget bestå av ekipage som för det aktuella laget startat för laget,
antingen vid omgång 1 eller omgång 2. Nya ekipage tillåts alltså inte i finalomgången.

Ekipaget

Ekipage får starta i allsvenskans olika divisioner för samma förening, dock inte
i samma omgång.

Begränsning av
ekipage

Ingen begränsning av ekipage

Ungponny

Kvalregler enligt TR

Allianslag

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Lån av ryttare

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. För seger 20 p, 2:a plats 18 p, 3:a 17 p,
fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien.

Individuell start

Individuell start i lagklassen är obligatorisk

Priser ind. Start

Lägst anmälningsavgift tillbaka till placerade ekipage

Placering per
omgång

Om två eller flera lag i omgång 1 - 3 slutar på samma resultat enligt klassens
bedömning blir lagen likaplacerade.

Placering totalt i
serien

Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör lagets
placering i tredje omgången.

Anmälningsavgift

Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 170 kronor.
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Regler för Ponnyallsvenskan hoppning Div III
Tidsperiod

Hösten

Status

Lokal tävling i tre grundomgångar där seriefinalen ingår i omgång 3

Klasser

Omgång i rids i Lätt D+5, omgång 2 i Lätt C, båda i Bed Inverkansridning
Finalomgång rids i Lätt C, bed A:1a
Koefficient i sista omgången skall inte användas.

Lagsamman-sättning

Laget skall bestå av tre-fyra ekipage. Om laget består av fyra ekipage måste
sammansättningen bestå av ponnyer från minst två kategorier
Lagens sammansättning får ändras i varje omgång. Ryttare får om klubben har fler än
ett lag delta med en ponny per lag. Ponny får inte starta med olika ryttare i samma
omgång.
*I omgång 3 skall hela laget bestå av ekipage som för det aktuella laget startat för laget,
antingen vid omgång 1 eller omgång 2. Nya ekipage tillåts alltså inte i denna omgång.

Ekipaget

Ekipage får starta i allsvenskans olika divisioner för samma förening, dock inte i samma
omgång.

Begränsning av
ekipage

Ekipage får inte ha startat Lätt B-klass eller högre på regional tävling eller högre Gäller
innevarande och föregående år
Brott mot denna bestämmelse medför uteslutning av laget

Allianslag

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Lån av ryttare

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Poängberäkning

Vid omgång 1 och 2 erhåller lagen poäng enligt följande: För seger 20 p, andraplats 18 p,
tredjeplats 17 p, fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien.
Summa poäng från omg 1 och 2 tas med till finalomgången.

Placering per
omgång

Om två eller flera lag i omgång 1 - 2 slutar på samma resultat enligt klassens
bedömning blir lagen likaplacerade.

Individuell start

Individuell start i lagklassen är obligatorisk

Priser ind. Start

Lägst anmälningsavgift tillbaka till placerade ekipage

Placering totalt i
serien

Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör lagets
placering i tredje omgången.

Anmälningsavgift

Den individuella anmälningsavgiften får uppgå till max 170 kronor
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Regler för Gotacupen Ponny
Här tar vi fasta på ”Ridsportens lek, lär och tävla” och vi skall undvika att laguttagning sker på denna låga nivå.
Tidsperiod

Våren

Status

Lokal tävling i tre grundomgångar där seriefinalen ingår i tredje omgången.

Klasser

Samtliga omgångar rids i lätt E+. Förklassen i samtliga omgångar ska vara lätt E+, endast
öppen för Gotacupens lagryttare.
Arrangör kan lägga till en tredje klass, (efter lagklassen) öppen för alla

Stängd klass

Gota-klassen är endast öppen för lagryttare

Bedömning

Omgång 1 och 2 rids i bedömning A, Da Capo. (Info om detta på sista sidan)
Omgång 3 bed A, Inverkan

Lagsammansättning

Varje förening anmäler och deltar med ett lag, där alla ryttare rider tillsammans,
obegränsat antal i laget. Minst tre ryttare och minst tre ponnyer för att bilda lag. Inget
krav på ponnyer från minst två kategorier. För övrigt enligt TR när det gäller ponnys rätt
att starta 2 gånger i samma klass

Ekipaget

Gotacupen vänder sig till ekipage i början av sin tävlingskarriär.

Överårig ryttare

Överårig ryttare får ej rida med i lagklassen.

Begränsning

Ekipage som i hoppning på lokal tävling eller högre har startat i lätt B eller högre äger ej
rätt att delta i Gotacupen, gäller såväl förklass som lagklass.
Gäller innevarande och föregående år.

Ungponny

5- och 6-årig ponny skall vara kvalad till respektive klass och höjder.

Allianslag

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Lån av ryttare

Ej tillåtet

Poängberäkning

Vid omgång 1 och 2 erhåller lagen poäng enligt följande: För seger 20 p, andraplats 18 p,
tredjeplats 17 p, fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien. Summa
poäng från omg 1 och 2 tas med till finalomgången.

Individuell start

Alla lagryttare anmäler sig individuellt till förklass och lagklass via TDB

Prisutdelning

Vid placering får alla i laget pris. Speciella Rosetter används, med samma färgsättning
oavsett placering.

Slutplacering

Vid lika poäng efter tre omgångar tillämpas likaplacering

Finalpriser

Rosett och plakett till placerade lag. Medalj till alla ryttare som deltagit i serien, gäller
samtliga lag. Diplom till deltagande klubb, gäller alla lag.

Anmälningsavgift
per omgång, lagklass

Grundavgift per lag till arrangör: 400 kr samt 50 kr per ekipage i laget.

Anmälningsavgift,
enskild start

Den individuella anmälningsavgiften till förklassen får uppgå till max 140 kronor.

Clear-roundrosett

Arrangerande förening delar ut Clear-round-rosett i lagklassen
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Grenspecifikt dressyr
Anmälan till
arrangerande klubb

Lagledaren skall anmäla laget med laguppställning inklusive reserver, senast tio dagar
innan tävlingen till e-postadress (kontaktperson) som står i propositionen.
Om så inte sker skall arrangören plocka ut lagryttarna enligt anmälningslistan.
Specialregel för Div I ponnydressyr: Deltagande klubbar äger rätt att ändra
lagsammansättningen vid varje omgång. Ändringar i inlämnad laguppställning får göras
fram till en timme innan lagklassens början vid aktuell omgång.

Individuell start

Individuell start i lagklassen är obligatorisk. Övriga ryttare anmäler sig till kölistor för
respektive klass. De plockas därefter in i klasserna i den ordning de anmält sig om det
finns plats.

Förklass

Förklass skall finnas och får ej vara högre svårighetsgrad än lagklassens program vid
respektive tävlingsdag.

Lagens
sammansättning

Laget skall bestå av tre-fyra ekipage, varav de tre bästa resultaten räknas.

Reserv

Om ett lagekipage väljer att avstå sin plats i laget på tävlingsdagen, så har man rätt att
plocka in reserv. (Skäl för att avstå behöver ej anges.) Nytt ekipage ska starta på
laganmälts plats i startlistan och anmälas av lagledaren innan den aktuella lagklassen
startar.

Lagens startordning

Lagen lottas först, därefter skapas startordning i lagklassen/klasserna som får liknande
startordning i förklassen/klasserna.

Lagens sammansättning får ändras i varje omgång. Ryttare får endast starta en häst per
lag. Häst får inte starta med olika ryttare i samma omgång.

Om speciella önskemål finns om lagryttares startordning i laget, ej startlistan, kan
lagledaren ge önskemål om detta i samband med laganmälan till respektive arrangör.
Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. För seger 20 p, andraplats 18 p, tredjeplats 17 p,
fjärdeplats 16 p, osv. Detta oavsett antal startande lag i serien.
Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir lagen likaplacerade
och erhåller båda samma poäng.

Ponnykategorier

Ponnykategorier blandas i startlistan.

Fasta starttider

Fasta starttider skall tillämpas

Antal starter för
dagen

Antal starter för dagen ska beräknas till minst 120 starter.

Efteranmälningsavgift

Arrangören skall fakturera efteranmälningsavgift om 500 kr/lag om laget och
laguppställningen ej är anmält inom anmälningstiden till respektive omgång och
arrangör.

Vid färre antal anmälda får antalet domare reduceras.
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Regler för Dressyrallsvenskan Häst Div I
Tidsperiod

Våren

Status

Regional tävling i tre omgångar med final i tredje omgången.

Klasser

Omgång 1-2 rids i MsvC:1 2018, samt MsvB:2 2006
Omgång 3 rids i MsvC:2 2018 och i MsvB:4 2003

Lagsamman-sättning

Minst ett ekipage ska starta i MsvC och minst ett ekipage i MsvB.
Minst ett ekipage ska räknas med i resultatet i varje klass.

Allianslag

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Lån av ryttare

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Begränsning

Ingen begränsning

Individuell start

Alla lagryttare anmäler sig individuellt till lagklasserna via TDB.

Priser ind. Start

Lägst anmälningsavgift tillbaka till placerade ekipage

Placering

Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör lagets
placering i tredje omgången.

Anmälnings-avgifter

De individuella startavgifterna ska vara lika i samtliga omgångar oavsett arrangör. För
innevarande år gäller 280 kr i anmälningsavgift.

Regler för Dressyrallsvenskan Häst Div II
Tidsperiod

Våren

Status

Lokal/regional tävling i tre grundomgångar, där LB-klasserna rids på lokalnivå, samt LAklasserna rids på regional nivå

Klasser

Samtliga omgångar rids i LB:1 2015 eller LB:2 2003 lokal klass samt LA:1 2007 eller LA:3
2013 regional klass

Lagsamman-sättning

Två ekipage ska starta i LB och två ekipage i LA. Om lag startar med endast tre ekipage
skall laget delas upp i klasserna på valfritt sätt (1+2 alt 2+1). Alla tre ekipagen räknas

Allianslag

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Lån av ryttare

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Ekipaget

Ingen begränsning

Priser ind. Start

Lägst anmälningsavgift tillbaka till placerade ekipage

Placering

Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör lagets
placering i tredje omgången.

Anmälningsavgift

För innevarande år gäller 260 kr i anmälningsavgift.
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Regler för Dressyrallsvenskan Häst Div III
Tidsperiod

Hösten

Status

Lokal tävling i tre grundomgångar.

Klasser

Omgång 1-3 rids i LC:1 2015 och LB:1 2015

Lagsamman-sättning

Två ekipage ska starta i LC:1 och två ekipage i LB:1 i alla tre omgångarna
Om lag startar med endast tre ekipage skall laget delas upp i klasserna på valfritt sätt (1+2
alt 2+1) alla tre ekipagen räknas.

PARA-ryttare

Om Para-ryttare ingår i laget får laget totalt bestå av 5 ekipage varav de 3 bästa
resultaten räknas. Valfritt dressyrprogram. Läs mer om villkor för att tävla som
Pararyttare här.

Begränsning av
ekipaget

Ingen begränsning

Allianslag

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Lån av ryttare

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Individuell start

Alla lagryttare anmäler sig individuellt till lagklasserna via TDB.

Priser ind. Start

Lägst anmälningsavgift tillbaka till placerade ekipage

Placering

Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör lagets
placering i tredje omgången.

Anmälningsavgift

För innevarande år gäller max 240 kr i anmälningsavgift.
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Regler för Ponnyallsvenskan Div I
Regler för

Ponnyallsvenskan division I

Anordnad av

Svenska Ridsportförbundet

År/tidsperiod

2018

Gren

Ponnydressyr

Öppen för

Ponnydressyrallsvenskan division I är öppen för föreningar anslutna till Svenska
Ridsportförbundet, endast föreningslag. Ett lag per förening.
Deltagande ryttare ska ha gällande svensk tävlingslicens för den förening de
representerar senast vid första omgången. Ponny ska ha giltig svensk licens och giltigt
svenskt mätintyg.

Tidpunkt

Ponnydressyrallsvenskan division I rids första halvåret 2018, avslutad senast 30 juni.

Serier

Serierna i Ponnydressyrallsvenskan division I bestäms av aktuella distrikt i samråd.
Fördelning av lagen sker av aktuella distrikt i samråd. Zonindelningen, deltagande lag
och datum publiceras på anordnande distrikts hemsida.

Lagsammansättning

I lag kan ingå ponnyer i kategori A och B med ryttare till och med det året ryttaren fyller
13 år och ponnyer i kategori C och D med ryttare till och med det året ryttaren fyller 20
år.
Lag består av tre till fem ekipage, enligt regler för respektive serie, bestämda av
berörda distrikt i samråd.
Deltagande klubbar äger rätt att ändra lagsammansättningen vid varje omgång.
Ändringar i inlämnad laguppställning får göras fram till en timme innan lagklassens
början vid aktuell omgång.
Ryttare kan endast rida med en ponny per lag.
Ryttare
Ryttare får inte tävla i Ponnydressyrallsvenskans olika serier eller i samma serie för mer
än en förening under samma kalenderår.
Ponny
Ponny får starta en gång i varje serieomgång. Enligt TR startberättigad ponny får starta i
alla omgångar i lägre division med annan ryttare.
Ekipage
Ekipage som startat i elitserien/lag-SM 2017 och vars lag kvarstår i elitserien får inte
starta i lägre serie 2018, om det varit känt vid tävlingstillfället att ryttarens tidigare lag
kvarstår i elitserien. SvRF avgör frågan.

Uteslutning

Brott mot regler ovanför denna mening medför uteslutning ur serien.

Serieanmälan

Ingen lagkvalifikation från lägre serie behövs. I övrigt enligt bestämmelser publicerade
på aktuellt distrikts hemsida.

Arrangemang

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

Omgångar, platser

Varje serie består av tre omgångar. I övrigt se anordnande distrikts hemsida.
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Klasser omgångar

För att vara kvalificerande till Ponnydressyrallsvenskans elitserie ska följande klasser
ridas i division I:
Omgång 1-2: Lagtävlansprogram 2013
Omgång 3: LA:P1 2004
Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt i alla serier.

Domare

Domare i division 1 och lägre serier regleras av TR.

Resultatberäkning/
poängberäkning

Vid varje omgång slås varje lags tre bästa ekipages procent för respektive ritt ihop till en
summa och delas med tre till en total lagsnittprocent. Lagsnittprocenten utgör lagets
resultat vid aktuell omgång.
Om lag består fyra eller fem ekipage räknas deras resultat bort.
Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng enligt följande:
Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången
anmälda lag plus ett (+1), andra placerade lagets poäng är lika med
antalet i första omgången anmälda lag minus ett (-1).
Segrande lag i serien är det lag som har högst sammanlagd poäng efter tre omgångar.
Exempel
8 anmälda lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på:
9p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p.
Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma resultat blir lagen likaplacerade
och erhåller båda samma poäng. Exempel: Vid dubbla segrare enligt ovan får båda
lagen (9+7)/2= 8 p, ingen tvåa, trean 6 poäng.

Särskiljning efter
omgång 3

Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma efter omgång 3 placeras
det lag före vars ryttare med lagets lägsta poängsumma, som räknats in i lagresultatet,
erhållit den högsta poängen i sista omgången.
Om inte heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före vars ryttare med lagets näst
lägsta poängsumma, som räknats in i lagresultatet, erhållit den högsta poängen i sista
omgången.
Är även detta lika förklaras lagen likaplacerade.

Priser omgångarna

Anordnande distrikt beslutar om vilka priser som ska utdelas i omgångarna och på vilket
sätt dessa bekostas.
Svenska Ridsportförbundets plaketter får utdelas.

Priser seriesegrare

Totalsegrande lag får plakett och övriga priser, som kan men inte behöver, beslutas om
av arrangerande distrikt. Sådan utdelning sker i så fall efter tredje omgångens
prisutdelning. Plaketter och eventuella priser bekostas och tillhandahålls av distrikten.

Resultatredovisning

Arrangerande distrikt ska innan seriestart till SvRF centralt och till aktuell zonledare
rapportera vilka serier som anordnas.
Arrangerande distrikt ska publicera omgångsresultat och aktuell tabell på sin hemsida
direkt efter avslutad omgång. Direkt efter slutförd serie ska anordnande distrikt till SvRF
centralt och till aktuell zonledare rapportera slutställning i serien.

Uppflyttning till
elitserien

De segrande lagen från division 1-serierna 2017 i respektive zon flyttas upp till
elitserien. Om plats finns i zonen kan nästkommande lag från division I-serie erbjudas
plats i elitserien efter beslut av SvRF och aktuell zonledare i samråd.

Anmälan och
avanmälan till
omgångar

Anmälan till respektive omgång görs, via tdb. På anmälan anges följande:
Klubb, gren (dressyr) samt lagledare med adress, telefon och mail samt preliminär
laguppställning.
I övrigt enligt bestämmelser publicerade på aktuellt distrikts hemsida.

17

Godkänd av
Dressyrkommittén

2017-09-11

Godkänd av
Tävlingssektionen

2017-10-13

Frågor till

Respektive distrikt.

Datum för
publicering

2017-11-23

Tvist om regler

Nationell samordnare dressyr har tolkningsrätt vad avser uppflyttning. Annica Lund
0220-45626 annica.lund@ridsport.se
Arrangerande distrikt har tolkningsrätt för övriga bestämmelser, inom ramen för TR.

Distriktets tillägg är enligt nedan:
Individuell start

De individuella startavgifterna ska vara lika i samtliga omgångar oavsett arrangör. För
innevarande år gäller 280 kr i anmälningsavgift.
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Regler för Ponnyallsvenskan dressyr Div II
Tidsperiod

Våren

Status

Lokal / regional tävling i tre grundomgångar, där LB-klasserna rids på lokal nivå, samt LAklasserna rids på regional nivå

Klasser

Omgång 1-3 rids i LB:1 2015 lokal klass samt LA:1 2007 regional klass
Förklass ska finnas

Lagsamman-sättning

Två ekipage ska starta i LB och två ekipage i LA. Om lag startar med endast tre ekipage
skall laget delas upp i klasserna på valfritt sätt (1+2 alt 2+1).
Alla tre ekipagen räknas. Om laget består av fyra ekipage måste sammansättningen bestå
av minst 2 kategorier.

Allianslag

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Lån av ryttare

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Ekipaget

Ekipage får starta i allsvenskans olika divisioner för samma förening, dock inte i samma
omgång.

Begränsning

Ponny

Ingen begränsning

”Ponny som innevarande år startat i Div I ponny dressyr får starta i alla omgångar i denna
division med annan ryttare”

Individuell start

Varje lag består av tre-fyra ekipage. Alla lagryttare anmäler sig individuellt till lagklasserna
via TDB.

Priser ind. Start

Lägst anmälningsavgift tillbaka till placerade ekipage

Placering

Om två eller flera lag i omgång 1 - 3 slutar på samma poängsumma, blir lagen
likaplacerade.
Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör lagets
placering i tredje omgången.

Anmälningsavgift

För innevarande år gäller 260 kr i anmälningsavgift.
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Regler för Ponnyallsvenskan dressyr div III
Tidsperiod

Hösten

Status

Lokal tävling i tre grundomgångar med final i sista omgången

Klasser

Omgång 1-3 rids i LC:1 2015 och LB:1 2015 Förklass skall finnas.

Lagsamman-sättning

Två ekipage ska starta i LC:1 och två ekipage i LB:1 i alla tre omgångarna
Om lag startar med endast tre ekipage skall laget delas upp i klasserna på valfritt sätt (1+2
alt 2+1) alla tre ekipagen räknas.
PARA-ekipage Valfritt dressyrprogram. Om laget består av fyra ekipage måste laget
innehålla ponnyer från minst två kategorier.

Allianslag

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Lån av ryttare

Är tillåtet, se mer info i texten ”Gemensamma bestämmelser”

Ekipage

Ekipage får starta i allsvenskans olika divisioner för samma förening, dock inte i samma
omgång.

Begränsning av
ekipage

Ingen begränsning

PARA-ryttare

Om Para-ryttare ingår i laget får laget totalt bestå av 5 ekipage varav de 3 bästa
resultaten räknas.

Individuell start

Alla lagryttare skall anmäla sig individuellt till lagklasserna via TDB.

Placering

Om två eller flera lag i omgång 1 - 3 slutar på samma poängsumma, blir lagen
likaplacerade.
Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör lagets
placering i tredje omgången.

Anmälningsavgift

För innevarande år gäller max 250 kr i anmälningsavgift.
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FAQ

Ungponny

Serie

Fråga

Svar

Får en 5-årig ponny rida i Gotacupen, där är ju
ändå bara grundomgång.

TS har beslutat att kvalregler gäller,
även om det endast är grundomgång.

Får en 6-årig ponny rida i Gotacupen, där är ju
ändå bara grundomgång

Det innebär att både 5- och 6-åriga
ponnyer skall vara reglementsenligt
kvalad till respektive klass och höjder.
TR mom 304

Efterbeställning

Varför tar det så lång tid att få hem priser som
vi har efterbeställt

Vi har några hålldatum för detta: När
serien är slutredovisad kan det vara så
att några endast har haft 3 ryttare i
laget. Då får vi tillbaka priser, så som
rosetter med text.
När vi har kollat upp detta så gör vi EN
tilläggsbeställning på resten. Varje start
av rosett-tillverkning kostar en hel del,
så av det skälet strävar vi efter att göra
en sammanhållen beställning.

Start i olika serier samma år?

Vi har satt en gräns på en månad efter
tävling för att skicka in sin beställning,
därefter gör vi vår beställning.
Kan ett ponnyekipage endast tävla i en division
under året?
Dvs om man tävlat i Gota ponny, får man då
inte gå upp i Div II på hösten?

Gota ponny Da Caop

Vad är ”Da Capo”?
Vid felfri grundomgång får man ny startsignal
och skall då rida samma bana en gång till. Här
gäller det att komma så nära sin egen ”första
tid” som möjligt, dvs rida i samma tempo båda
gångerna. Så val av väg, gångart och tempo får
stor betydelser här.
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I Elit, Div I och Div II gäller att ekipaget
inte får starta i samma omgång i de
olika serierna.
Men ekipage som rider Gota cupen alt
Div III kan även starta i Div II i samtliga
omgångar, då detta innebär att man går
uppåt i seriesystemet.

De tre felfria ritter i laget som ligger
närmast sin egen tid i grundomgången
summeras.
Det lag som får lägst antal sekunders
avvikelse placeras etta, näst lägst
därefter placeras två osv. Man räknar ej
med decimaler, bara hela sekunder
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