Regler Skånska Mästerskapen Hoppning
Skånska Mästerskapen rids med två kvalomgångar och final. Ryttare kan rida flera hästar i kvalen
men kan då bara räkna poäng från samma häst i båda kvalen. I final kan ryttare välja annan häst
under förutsättning att den genomfört kvalen. Till final för seniorer, young rider och juniorer går de 20
bästa efter två kval. Till final för ponny går de 10 bästa i varje kategori.
Segraren får poäng efter antalet startande i kval 1 + 1 poäng, tvåan får två poäng mindre och därefter
poäng i fallande skala. Poängen adderas från kval 1 och 2 och multipliceras med 0,25. Den ryttare
som då har högst poäng hamnar på noll inför finalen och sedan blir skillnaden det antal fel resterande
finalryttare har med sig i finalen. Avrundning sker efter vedertagen matematisk princip. Ryttare kan
endast rida en häst i finalen.
Final rids i bedömning A med eventuell omhoppning, i bedömning A:0, om medaljerna. Om övriga
placerade hamnar på lika slutpoäng säras dessa genom tiden i finalen. Båda kvalen ska vara
genomförda för att ekipaget ska vara kvalificerat att rida finalen.
Skånska Mästerskapen för lag (endast ponny) rids i samma klass som kval 2 individuellt. Lag består
av tre eller fyra ekipage från samma förening, varav resultatet räknas för de tre bästa. Om laget har
fyra ekipage skall laget bestå av ponny från minst två olika kategorier. Förening får delta med max två
lag. 5-årig ponny får inte delta, 6-årig ponny får delta om den gjort två felfria grundhoppningar i Lätt A.
Skånska Mästerskapsklasserna är endast öppna för ryttare som deltar i mästerskapet och tävlar för
skånsk förening.
Antalet placerade i Skånska Mästerskapen baseras på antalet startande i finalen.
Alla hästar och ponnyer som tävlar i Skånska Mästerskapen ska besiktigas.

Höjd:
Juniorer kval 1.15, final 1.20
YR kval 1.25, final 1.30
Seniorer, kval 1.35, final 1.40
Ponny, kval LB och LA, final LA

