PM för arrangörer av
lagtävling i DRESSYR div.
III, II och för häst div. I
När en serie är utlagd på tävlingen skall ryttare från de
klubbar som har lag i serien ha företräde till tävlingen.
Måste många ryttare lottas bort kan vid behov lagledare i
klubb med många starter kontaktas för att kontrollera om
några av aktuell klubbs ryttare inte är lagryttare eller
reserver
Lagledare ska lämna laguppställning senast kl. 18.00
2 dagar före tävlingsdagen, så att startlistor blir korrekta.
Arrangören ska i propositionen eller ryttarmeddelandet
informera om hur och när laguppställning skall lämnas.
Lagledare får göra ändringar i lagsammansättningen fram
till senast en timme innan klassens start. Byts en
lagdeltagare mot en reserv som redan är individuellt
anmäld kan dessa båda också byta plats i startlistorna.
Fasta starttider rekommenderas. Kontakta vid behov
distriktet eller rutinerad arrangör för hjälp med tidsberäkning, som också görs i Equipe. Preliminära startlistor
skall läggas ut enligt TR. Det är ett bra stöd till ryttarnas
planering. Definitiva startlistor med starttider läggs ut
enligt TR.
Lagledaren avgör den inbördes startordningen. Vid
ponnyserier ska lagklassen inte ridas kategoriindelad utan
alla kategorier samlottas. Prisutdelning för de individuella
starterna sker sedan ändå kategorivis efter klassens slut.
Eftersträva en samlad serie för att hålla spänningen vid liv.
Gäller även om serien rids över två klasser. Lotta lagens
inbördes ordning och lägg lagryttarna sist i den första
lagklassen och först i nästa klass.

Exempel 1
En serie innehåller 6 lag och 4 ryttare i varje lag, alla rider
samma klass:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25
26
27

Klass 3 LC:1
Ryttare 1, lag 1
Ryttare 1, lag 2
Ryttare 1, lag 3
Ryttare 1, lag 4
Ryttare 1, lag 5
Ryttare 1, lag 6
Ryttare 2, lag 1
Ryttare 2, lag 2
Ryttare 2, lag 3
Osv
Osv
Ej lagryttare
Ej lagryttare
Ej lagryttare
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Exempel 2
En serie innehåller 8 lag med 3 ryttare i varje lag varav två
rider klass 2 och en ryttare klass 1.
Klass 2: Msv C:2
Klass 1 Msv B:3
1. ej lagryttare
1. ryttare 3 i lag 1
2. ej lagryttare
2. ryttare 3 i lag 2
3. ej lagryttare
3. ryttare 3 i lag 3
4. ej lagryttare
Osv
5. ej lagryttare
Osv
6. ryttare 1 lag 1 (här börjar serien) Osv
7. ryttare 1 i lag 2
Paus med prisutdelning lag
8. ryttare 1 i lag 3
11. ej lagryttare
9. osv
12. ej lagryttare
10. osv
13. ej lagryttare
11. ryttare 2 i lag 1
Osv
12. ryttare 2 i lag 2
Osv
13. ryttare 2 i lag 3
Osv
14. osv
Prisutdelning individuellt

Med ovanstående modell får dagen en sammanhållen
serie som gör att klubbsupportrar vet när deras lagryttare
rider, det blir lätt att informera pressen om när lagprisutdelningen sker etc.
Rids serien i enbart en klass ska lagryttarna rida först i
klassen och de enbart individuellt startande sist. Vid
många starter utanför serien läggs lagprisutdelning i en
paus.
Ibland säger reglerna för en serie att vissa ekipage skall
ges koefficient på sin slutpoäng. Detta är ett sätt att
uppmuntra t ex juniorer eller lektionsryttare. Lagledare
ska innan klassen startar till sekretariatet ange om någon
lagryttare har rätt till koefficient. Detta skall framgå av
den slutliga startlistan. Koefficienten gäller bara i
lagtävlingen, EJ i det individuella resultatet för klassen.
På tävlingsplatsen – anslå en särskild startlista för
lagtävlingen där lagryttarnas resultat fortlöpande
uppdateras, så att lag- tävlingen blir lätt att följa för
ryttare och publik.
Överdomare ska anlitas från SvRFs lista över godkända
ÖD. Ett förslag är att lägga upp tävlingsdagen med fyra
klasser, först förklassen, sedan lagklassen och sist två
andra klasser.
Laguppställning ska vara hos arrangören senast kl. 18.00
två dagar före tävlingsdagen.

Frågor? Maila/smsa/ring Ingela Axelsson
ingela.axelsson@hagfors.se eller 070-63 606 62

