Regler för

Skönabäck Hästrehab Cupen i dressyr för
ridhästar

År/tidsperiod

Kvalificering, 1 januari-13 maj 2018

Gren

Dressyr

Öppen för

Ekipage på ridhäst tävlandes för ridklubb som tillhör Skånes Ridsportförbund.
Ryttare som inte startat MsvB:5 eller högre 2012 och senare.
Häst måste vara startberättigad att gå LA-program, dvs 5 år fyllda. Denna cup är
öppen för max 40 ekipage, därefter stängs möjligheten för anmälan.

Anmälan

Kostnad för serien 400:- betalas på Svish 123 198 55 97 Skånes RF, ange Skönabäck
HästrehabCupen, namn och häst. Detta skall vara betalt innan ekipaget kan
tillgodoräkna sig sina resultat.
Anmälningstiden för deltagande i 2018 års cup öppnar den 15/12 och stänger den 15
mars 2018. Distriktet presenterar deltagande ekipage löpande på hemsidan.

Kvalificering

Under kvalperioden rider ekipaget valfritt LA program på lokal/regional tävling i
Skåne. Har ekipaget 3 resultat på 67% eller högre, (eller tre silver/ guld rosetter från
rosettbedömningsklass) så är ekipaget direktkvalificerad till finalen. Är ekipaget inte
direktkvalificerad så kvalificerar sig de ekipage till final som har högst medelprocent
därefter i fallande skala, så att minst 15 ekipage går till final.
De 3 bästa resultaten skickas in till distrikt@skaneridsport.se senast 14/5-2018.
Anmäld ryttare är ansvarig för att resultaten kommer distriktet tillhanda.
Finalekipagen presenteras på hemsidan www.skaneridsport.se under v.18-2018
Samtliga kval görs i valfritt LA program.
Finalen rids i LA:4

Klasser
Final

Finalen går på Skönabäck Equestrian Club 16/6-2018.
Finalen går som en vanlig klass med vanlig resultaträkning där alla börjar på noll.
Priser i finalen: Prischeckar på hästbehandlingar från Skönabäck Hästrehab till
placerade ekipage. 1:a pris 5000:-, 2:a pris 2500:-, 3-5:e pris 1000:-, 5-7:e pris 750:-,
8-9:e pris 500:-. SkRFs täcken med Skönabäcks Hästrehabs-logga till de 3 främsta
placerade, rosetter och plaketter till alla placerade ekipage.

Antal hästar
per ryttare

Ryttare får kvala med obegränsat antal hästar förutsatt att ryttaren betalat
anmälningsavgiften för samtliga hästar.

Tvist om
regler?
Frågor?

Skånes Dressyrkommitté har tolkningsrätt. Frågor till distrikt@skaneridsport.se
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