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2019

Gren

Hoppning

Öppet för

Tävlingen är öppen för 5- och 6-åriga ponnyer samt ett år äldre fölston i
respektive ålderskategori, med svensk licens och svenskt mätintyg. Kval och
final är öppen för licensierade ryttare i alla åldrar, som uppfyller kraven för att
inte anses som oproportionerligt ekipage.
Svenskt TR gäller.

Anmälan

Anmälan görs i TDB från och med 7 december 2018. Sök på tävling, Svenska
Ridsportförbundet Ungponny, länk:
https://tdb.ridsport.se/meetings/49894/entries/new
När betalning, 300 kr, är registrerad i TDB är anmälan komplett. Anmälan samt
betalning i TDB ska vara gjord innan kvalificering kan tillgodoräknas.
För ett år överåriga fölston: bifoga kopia på betäckningsrapport eller pass och
lämna meddelande i anmälan i TDB.
Kvalifikation som inte föregåtts av anmälan samt inkommen betalning är inte
giltig.

Kvalificering

Kvalificering till Svenska Ridsportförbundet Ungponny Hoppning sker under
tidsperioden 1 januari – 30 juni 2019.
5-åriga ponnyer, 6-åriga fölston, icke överåriga ryttare:
2 felfria grundhoppningar i Lätt B eller högre i lokal klass eller högre med bed A,
A:1a, A:1b, A:2, A:0, A:Inverkan eller två faser med A-bedömningar. Vid
hoppning i två faser måste båda faserna vara felfria för att räknas som kval.
5-åriga ponnyer, 6-åriga fölston, överåriga ryttare:
2 felfria grundhoppningar i Lätt B eller högre i avdelning B i lokal klass eller
högre.
6-åriga ponnyer, 7-åriga fölston, icke överåriga ryttare:
2 felfria grundhoppningar i Lätt A eller högre i lokal klass eller högre med bed A,
A:1a, A:1b, A:2, A:0, A:Inverkan eller två faser med A-bedömningar. Vid
hoppning i två faser måste båda faserna vara felfria för att räknas som kval.
6-åriga ponnyer, 7-åriga fölston, överåriga ryttare:
2 felfria grundhoppningar i Lätt A eller högre i avdelning B i lokal klass eller
högre.
Kvalifikation gäller ponny, vilket innebär att olika ryttare kan rida kval och final.
Olika ryttare kan även rida en ponny i kvalen. Kvalificeringsbestämmelserna till
tävling enligt TR gäller.
När kvalificering är uppnådd ska detta meddelas SvRF genom att skicka ett mejl
till Robert Solin, robert.solin@ridsport.se. Ange när och var kvalificering har
skett.

Final

I samband med ponny-SM, Sundbyholms HCRF vecka 30.
Anmälan sker i TDB enligt arrangörens proposition.

Klasser i finalen

Finalen rids i 3 omgångar.
5-åringar ponnyer eller 6-åriga ston som haft föl:
Dag 1, omgång 1 Lätt B bed A
Dag 2, omgång 2 Lätt B bed A
Dag 3, final Lätt B med bedömning av ponnyns ridbarhet, teknik och förmåga.
6-åringar ponnyer eller 7-åriga ston som haft föl:
Dag 1, omgång 1 Lätt A bed A
Dag 2, omgång 2 Lätt A bed A
Dag 3, final Lätt A bed A

Startordning

Lottning om startordning sker till första omgången.
I följande omgång startar det ekipage som har minst sammanlagt antal felpoäng
efter den senaste omgången sist, det ekipage med näst minst antal felpoäng
näst sist osv. Skulle två eller flera ekipage hamna på samma resultat behålls
samma inbördes startordning.
Fullföljd ritt är en förutsättning för start i nästkommande omgång.

Resultaträkning

Bed A gäller i alla omgångar. Resultaten för samtliga omgångar summeras.

Final 6-åringar

Resultaten från omgång 1 och omgång 2 sammanräknas och de 10 bästa
ekipagen per kategori går till final. Slutar fler ekipage på samma antal fel som
det 10:e placerade går även de ekipagen till final. Ekipagen tar med sig felen
från dag 1 och 2 in i finalen.
Har två eller flera ekipage lika minsta antal felpoäng efter samtliga omgångar
sker en omhoppning om segern med bed A:0 över en förkortad bana.
Omhoppning ska även äga rum om andra eller tredje pris. Segeromhoppning
sist.

Final 5-åringar

Resultaten från dag 1 och dag 2 sammanräknas och de 10 bästa ekipagen per
kategori går till final. Slutar fler ekipage på samma antal fel som det 10:e
placerade går även de ponnyerna till final. Ekipagen tar med sig felen från dag 1
och 2 in i finalen.
Ett domarteam med två domare bedömer gemensamt ponnyn i dess ridbarhet,
teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där tiondelar
används. Protokoll från Svenska Ridsportförbundet används. Domarteamet
utses och bekostas av Svenska Ridsportförbundet.
Inga poängavdrag, bed A.
Är ekipage likaplacerade på fel efter tre omgångar särskiljs de av
domarpoängen. Är även dessa lika är ekipagen likaplacerade. Ingen
omhoppning.

Priser final

Totalsegrare får segertäcke, pokal, cupplakett och cuprosett. Totaltvåa och trea får pokal, cupplakett och cuprosett. Övriga placerade får cupplakett och
cuprosett. Dessa priser bekostas och tillhandahålls av Svenska
Ridsportförbundet. För att få priser måste ekipage ha fullföljt alla
finalomgångar.
Övriga hederspriser bekostas och tillhandahålls av finalarrangören.

Länk för serieanmälan:

http://tdb.ridsport.se/meetings/44562
Anmälan till finalen sker via arrangörens proposition i TDB.
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Tvist om regler

Nationell samordnare hoppning har tolkningsrätt.

