FALSTERBO HORSE SHOW 7–15 JULI 2018
KRAFFT THE TOUR OF AMATEURS 7, 8 OCH 11 JULI 2018

2018-01-24 15:27

Så här går det till (för utförligare info se nedan under anmälan):
1) Betala och registrera dig. När anmälningsavgiften är betald kan du börja kvala till
Falsterbo
2) Registrera dina resultat senast 3 dagar efter tävlingsdag
3) Du kan hela tiden hålla koll på var du ligger på rankinglistan online
4) Först när du är färdigkvalad till Falsterbo anmäler du dig på
www.falsterbohorseshow.com och i TDB
DELTAGARE I KVAL
Ryttare
Ryttare med svensk tävlingslicens som fr.o.m. 2016 t.o.m. 2018 inte startat i 1,45 eller högre
och/eller inte blivit placerade i 1,40 eller högre.
Hästar
Öppet för alla hästar 7 år eller äldre, födda 2011 eller tidigare.
KVALPLATSER
Samtliga regionala och högre tävlingar i Sverige fr.o.m. 2 mars 2018 t.o.m. söndag 17 juni
2018. Kval sker i 1,20- och 1,25-hoppning.
KVALADE TILL FALSTERBO
Totalt kvalar 60 ekipage + ekipage som har samma antal kvalpoäng som nr 60.
KVAL ENLIGT FÖLJANDE:
1) De 3 ekipagen med bäst resultat varje kalendermånad i mars, april, maj och juni. Du kan
anmäla dig och börja kvala ända fram till och med 17 juni.
2) Minst de 48 bäst rankade ekipagen enligt rankningslistan inom kvalperioden
ANMÄLAN
1) Anmälan sker genom att anmälningsavgift 990 SEK (inkl. moms 6 %) per häst betalas via
Payson i samband med anmälan på www.falsterbohorseshow.com.
Ange:
Ryttarens namn och licensnummer
Hästens namn och licensnummer (anmäls när du loggar in första gången)
E-postadress till ryttaren
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2) Inloggning och registrering av resultat
Så snart anmälningsavgiften är betald och registrerad kan du börja tävla och registrera dina
resultat själv med den inloggning du angivit.
De 2 bästa individuella resultaten i 1,20 och 1,25 varje vecka, inom kvalperioden och från det
datum som din betalning registrerades, kan räknas.
Du registrerar själv dina resultat senast 3 dagar efter tävlingsdag och rankas online.
Sista registreringsdatum för samtliga resultat under kvalperioden är den 20 juni.
3) Rankinglistan
Rankinglistan ligger online på Falsterbo Horse Shows hemsida och uppdateras en gång per
timme.
RESULTATREDOVISNING OCH BERÄKNING
Resultaten presenteras på www.falsterbohorseshow.com – Tour of Amateurs
Resultaten räknas per ekipage (inte för ryttare eller häst enskilt).
Max 2 resultat kan registreras och tillgodoräknas per vecka.
Registrering måste ske senast 3 dagar efter tävlingsdag.
Poängberäkning för placering enligt TR I moment 143:
1) Etta 18 poäng
2) Tvåa 12 poäng
3) Trea 10 poäng
4) Fyra 8 poäng
5) Femma 6 poäng
6) Sexa och lägre placering 4 poäng
Du får bara poäng för individuella placeringar TR I moment 143.
DETTA ÄR INTE POÄNGGRUNDANDE:
A:Inverkansridning
Bedömning A
Clear round
ANMÄLAN TILL FALSTERBO HORSE SHOW
1) Anmälan till Falsterbo görs via hemsidan www.falsterbohorseshow.com under
”Registrera” och därefter ”Registrera ryttare”.
2) Anmälan ska även göras i TDB, via länk https://tdb.ridsport.se/meetings/44742
3) Inga start- eller veterinäravgifter i Falsterbo.
WILD CARDS TILL FALSTERBO
Falsterbo Horse Show kan utöver de 60 kvalade ekipagen utdela 4 wild cards till svenska
ryttare som är anslutna och registrerade enligt ovan, samt 4 wild cards till utländska ryttare.
Samtliga dessa ryttare och hästar måste uppfylla samma kriterier angående resultat som
anges under Ryttare och Hästar ovan.
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SEMIFINALER
2 st. semifinaler
Består av två hoppningar som går på Internationella dressyrarenans allvädersbana 90 x 50 m
den 7 juli och 8 juli.
Lördag 7 juli
Semifinal 1: 1,20 hoppning, bed. två faser A:0/A:0
Söndag 8 juli
Semifinal 2: 1,25 hoppning, bed. A:1a
FINAL
Onsdag 11 juli
1,25 hoppning, bed. A1:a. Rids på Internationella hopparenan:
De 20 bästa ekipagen totalt enligt nedanstående poängberäkning från semifinal 1 och 2 går
till final.
Segraren i varje semifinal får 65 poäng, tvåan 62, trean 61, fyran 60 o s v. Om två eller fler
har samma poängantal som det 20:e bästa ekipaget, går ekipaget med bästa resultat i andra
semifinalen till final. Fel från semifinalerna räknas inte i finalen.
STARTORDNING
Omvänd resultatordning från poängtabellen. Den med högst poäng startar sist, den med
näst högst poäng näst sist o s v. Vid lika antal poäng startar ekipage med bäst placering i
semifinal 2 sist. Är även detta lika lottas inbördes.
FÖRBEREDELSER
Ryttarna som gått till final har möjlighet att 11 juli 08.00–08.30 skritta hästarna inne på
Internationella hopparenan.
INTRÄDESBAND I FALSTERBO
Alla ryttare får 2 band var hela veckan, 8 juli–17 juli. Band behövs inte lördag 7 juli.
PRISER
Ettan–trean i finalen får silverpokal. Segrarna i semifinalerna får silverpokal.
Segrarna final och semifinalerna får täcke. Rosetter till alla placerade. Plakett till alla
startande.
UPPSTALLNING
Glöm inte att fylla i önskemål om uppstallning. Uppstallning 6–8 juli. Tidigast ankomst är
fredag 6 juli kl. 12.00.
Meddela särskilda önskemål direkt till vår nationella uppstallningschef senast fredag 22 juni
på uppstallning@falsterbohorseshow.com.
Hästar som inte har kvalat till final måste flytta senast söndagen den 8 juli kl. 18.00.
Hästar som kvalat till final och som stått uppstallade under semifinalerna uppstallas gratis
på tävlingsplatsen 9–15 juli.
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BOX- OCH ELAVGIFT
Boxavgiften 1 490 SEK, anmäls och betalas via TDB. Betalning ska vara oss tillhanda senast 20
juni. Boxavgiften måste vara inbetald enl. ovan för att din boxplats ska vara bekräftad. Ingen
bokning/betalning av boxplats i efterhand.
Elavgift 500 SEK, anmäls och betalas via TDB. Betalning ska vara oss tillhanda senast 20 juni.
Om hästen inte kvalat till final, måste hästlastbilen flyttas senast söndag 8 juli kl. 18.00 om
inte uppstallning för hela veckan är betald (se nedan).
SÄRSKILD UPPSTALLNING HELA VECKAN – BEGRÄNSAT ANTAL BOXAR
För hästar som tävlar under Falsterbo Horse Show finns möjlighet att i stället hyra boxar
under hela perioden fredag 6 juli–måndag 16 juli för en kostnad av 3 950 SEK inkl.
moms/box. Priset inkluderar 3 balar strö (kutterspån) men inte hö. Beställning och betalning
av dessa boxar sker via TDB.
CAMPING
Husvagnar, husbilar och camping hänvisas till Falsterbo Horse Show Camping. För mer
information om camping: falsterbocamping@caterevent.se
Det finns även en mycket uppskattad familjecamping på särskild plats nära tävlingsområdet.
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering.
MEDDELANDE TILL RYTTARE
Ryttarmeddelande meddelas på hemsidan, där även kvalificerade hästar läggs ut 22 juni.
Även på Equipe. www.falsterbohorseshow.com equipe.com
SEGRARE
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:

Olivia Munkberg
Mirja Franzén
Isabelle Franzetti
Anna Straube
Ida Johansson
Anna Skårberg
Alexandra Andersson
Mimmi Mayr
Malin Börjeson

FRÅGOR
Skickas till: wannius@falsterbohorseshow.com
Välkommen till Falsterbo Horse Show 7–15 juli 2018!
Organisationskommittén för Falsterbo Horse Show
Jan Olof Wannius
Ordförande
Godkänd av SvRFs generalsekreterare Annika Tjernström 180123
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