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Hoppning
Klubbar anslutna till Skånes Ridsportförbund
Häst får endast starta en gång per serieomgång
I mån av plats tillåts klubb anmäla mer än ett lag

Lagsammansättning

Lag består av 3-4 ryttare.
Inga lån av ryttare tillåts.
Ekipage får inte ha deltagit i högre serie samma kalenderår, men häst
får delta med annan ryttare.
Lagdeltagarna får ändras mellan omgångarna
5-åringa och yngre hästar får inte delta.
6-åriga hästar får starta om de är kvalificerade att delta i avd A enl TR
mom 304.7
Ryttare med funktionsnedsättning som klassificerats är välkommen att
delta efter sina egna förutsättningar. Ekipaget rider då som lagets extra
ryttare.
De 3 bästa resultaten räknas.

Anmälan

Anmälan och betalning sker på länk enligt ”Din kurs”. 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 är anmälda och avanmäler INNAN anmälningstiden utgår för
första omgången slipper betala administrationsavgift.
Avanmälan skall göras till Skånes Ridsportförbund och respektive
arrangör.
Tävlingsomgångarna är v 38, v 41 och v 44
Div 2 indelas i det antal grupper som krävs beroende på antalet
anmälda lag.
Grupptillhörighet beslutas av distriktet efter anmälningstidens utgång.

Omgångar, tidpunkt och
grupper

Klasser
Poängberäkning

Distriktet utser arrangörer till de olika serieomgångarna. Arrangörer
tillsätts på arrangörsmötet i första hand, samt söks i andra hand bland
de deltagande klubbarna.
Lokal tävling 1.00 hoppning Bed A1:a Laghoppning enligt TR mom 320
Efter varje omgång erhåller lagen poäng. Poängen beräknas efter
antalet lag i 1:a omgången. Segrande lag får lika med antalet startande
lag i första omgången plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med
antalet lag i första omgången minus ett.
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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 antalet lag i omg 2 och 3 är fler än i omg 1 ges alla de sist placerade
lagen 1p.
Alla likaplacerade lag får samma poäng.
Slutsegrare är det lag som har flest poäng efter 3 omgångar. Skulle två
eller flera lag hamna på samma poäng avgör placering i omg 3, är även
den lika avgör placering i omg 2, därefter placering i omg 1. Skulle även
den vara samma likaplaceras lagen.
Lag kan rida omgångarna var för sig som enskild lagtävling och få
resultat, placering och poäng i just den omgången.

Priser

Om lag inte deltar i 3 omgångar placeras dessa alltid efter lag som
deltagit i seriens alla omgångar i slutresultatet i gruppen.
Omgång 1-3: Arrangören tillhandahåller Rosett, Plakett och / eller
hederspriser till placerade lag.
Totalsegrare: Arrangören ombesörjer också på plats
finalprisutdelningen, dvs bästa lag efter 3 omgångar, med priser från
distriktet.
Vinnande lag får SkRf:s rosetter. plaketter samt täcken. Övriga
placerade lagen, räknat efter antalet starter i första omgången får
SkRF:s rosetter och plaketter.
Priser skall hämtas av arrangören på kansliet i Flyinge efter
överenskommelse med distriktet.

Startordningen lottas inför varje omgång enligt TR III
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