Serie

Torstensons Senior Dressage Cup 2018

År/tidsperiod

2018

Gren

Dressyr

Allmänna
bestämmelser

Häst får endast starta en gång per serieomgång.
I mån av plats tillåts klubbar anmäla mer än ett lag.
Allianslag tillåtet och klubben kan låna in 1-3 ryttare från annan klubb, men
laget måste anmälas av ansvarig klubb. I samband med anmälan kan
lagledare meddela ett alias-namn för laget.
Cupen är öppen för ryttare födda 1978 eller tidigare som inte startat MsvC
eller högre under 2013 eller senare. Laget består av ryttare som rider LA:1
och/eller LB:1 till egen vald musik. Ryttare som startat LA under 2013 eller
senare rider LA:1, Ryttare som startat upp till och med LB väljer om de
önskar rida LB:1 eller LA:1. Är det bara tre startande i laget måste minst
ett ekipage rida Lätt A. Resultatet måste räknas på minst ett LA ekipage.
Lagdeltagarna får ändras mellan omgångarna. Ekipage får inte ha deltagit i
högre serier samma kalenderår men häst får delta med annan ryttare.
Ryttare med funktionsnedsättning som klassificerats är välkomna att delta
efter sina egna förutsättningar i Skånes RFs serier. Ekipaget rider då som
lagets extra ryttare.
Individuellt resultat i lagomgångar i dressyren resultatrankas enligt TR.
Anmälan och betalning sker på länk enligt Din Kurs, anmälan är bindande.
Anmälningsavgift 2150:-/lag.
Efteranmälan i mån av plats mot en extra avgift på 1000:Lag som avanmäler efter anmälningstiden för första omgången utgått kan
faktureras 400:- av respektive arrangör.
Lag som avanmäler innan anmälningstiden utgår för första omgången
slipper betala administrationsavgift.
Avanmälan skall göras till Skånes Ridsportförbund och respektive arrangör.

Lagsammanställning

Anmälan

Omgångar
Plats, tidpunkt

v.35

v.40
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v.45 - FINAL

Klasser/bedömning

Omgång 1-3/final rids i LB:1 2015 och LA:1 2017 till egen musik, formen
(CD, USB, länk osv) för musiken kommuniceras i samband med publicering
av anmälda lag efter 30/6 och innan semestern.
Poäng lämnas även för det konstnärliga som ska väga lika tungt som
dressyrpoängen. Lagledaren bestämmer ekipagens startordning inom
laget.
Startlistan för klassen skall vara sådan att målet med lagtävlan uppnås och
att spänningen bibehålls klassen igenom.
En grupp kan ha högst 10 lag och lägst 5. Vid enbart en grupp är tredje
omgången också lika med final och då går alla 10 lagen vidare till finalen
och har med sig sina poäng. Vid 2 grupper går max 10 lag, dvs 5 lag per zon
vidare och vid 3 grupper max 9 lag, dvs 3 lag per zon till final.
Vid flera zoner så börjar alla lagen om på noll i finalen.
Lag måste bestå av minst tre ekipage.
Resultaten skall sändas till SkRFs mail distrikt@skaneridsport.se med
fullständig redovisning för hela lagklassen omräknat i poäng direkt efter
avslutad omgång. Klassen är bara öppen för lagryttare.
Förtydligande: Ekipage får dressyrpoäng enligt traditionellt protokoll och
poäng för musiken i avseende Harmoni och Idérikedom. Bägge dessa
poäng, dressyr och musik, väger lika tungt och skall svara för 50% var av
det slutgiltiga procentresultatet.
Även i den individuella klasen så resultatrankas ekipagen enligt
bedömningen ovan.
Fri klädsel och pris till bästa lagtemat vid varje omgång, tävlingsledningen
beslutar. Beakta dock säkerhetsaspekten och vid frågeställningar avgör ÖD
på plats om klädseln är OK.

Poängberäkning

Efter varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag får poäng lika med
antalet startande lag i första omgången plus ett, andraplacerade lagets
poäng är lika med antalet startande lag i första omgången minus ett.
Exempel: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje
omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, och 1p.
Om lag i kval eller final är likaplacerade placeras det lag före vars sämst
placerade ekipage erhållit den högsta poängen i omgången. Hänsyn tas
inte till redan borträknade fjärdeekipage. Kan lagen efter kval och/eller
final ej skiljas åt vid jämförelser av tredjeekipaget går man vidare och
jämför de andra placerade ekipagen, och därefter lagens förstaplacerade
ekipage. Kan lagen därefter ej skiljas åt förklaras de som likaplacerade. Om
lag efter de två kvalen, inför finalen är likaplacerade, placeras det lag före
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vars sämst placerade ekipage erhållit den högsta poängen efter dessa
bägge omgångar. Här tas ej hänsyn till redan borträknade fjärdeekipaget.
Resultaten på tävlingsplatsen, TDB och Equipe skall alltid ses som
preliminära tills de har publicerats på SkRF:s hemsida.

Startordning

I kval och final ska lagens startordning lottas av arrangören.

Priser

Arrangören: omgång 1-2, rosett, plakett och/eller hederspriser.
Totalsegrare/Final: Arrangören ombesörjer på plats finalprisutdelningen
med priser från distriktet.
Första pris: presenteras innan anmälningstiden utgår. Alla placerade lag i
finalen får rosetter, plaketter och segrande laget får dessutom distriktets
serietäcken. Priser skall hämtas på kansliet i Flyinge av arrangören efter
överenskommelse innan finalomgången.

Godkänd av dressyr
kommittén
Frågor till

distrikt@skaneridsport.se

Datum för publicering

2018-05-04

Tvist om regler

Skånes dressyrkommitté har tolkningsrätt
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