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Lagdressyr division II Häst 2015
Bestämmelser
Tävlingen öppen för klubbar inom Örebro Läns Ridsportförbund. Alla klubbar
som deltager är skyldiga att inom en tvåårsperiod arrangera en omgång i
respektive division som klubben deltager i. Arrangerande klubbar förbinder sig att
anslå av distriktet anvisat reklammaterial när sådant finns.
Varje lag består av tre ryttare.
Omgång 1 och 2 rids i Lätt A:3 2013
Omgång 3 rids i Lätt A:4 2015
Individuell start är obligatorisk i den klass som ryttaren rider för laget.
Klubballianser är tillåtna mellan max två (2) klubbar. Alternativ till allians är att
klubb kan låna in en ryttare från annan klubb i distriktet som ej har eget lag. Detta
skall godkännas av respektive klubb på särskild blankett. Lagets sammansättning
får gärna ändras, helt eller delvis, inför varje omgång.
Laguppställning meddelas respektive arrangör enligt meddelande till
ryttare/lagledare. Ryttare får endast delta med en häst i respektive div. 2 lag.
Ryttare får, om klubben har två lag, delta med en häst per lag. Häst får endast
starta en gång i varje serieomgång.
Reserv - Lag har möjlighet att använda reserv för indisponibelt ekipage.
Användande av reserv ska godkännas av ÖD. För att kunna komma ifråga som
reserv skall ekipaget vara anmält till aktuell tävling. Reserv får ej ha startat i
aktuell klass. Reserv kan sättas in även efter det att klassen startat. Efter
godkännande av ÖD kan reservekipage få ett senare startnummer än ekipaget som
ersätts.
Varje klubb får deltaga med ett lag. Vid färre än 13 anmälda lag kan klubbarna få
starta med ytterligare ett lag. Om fler klubbar önskar deltaga med ett ”andra” lag
kan lottning ske.
Minimum 4 lag för att serien ska genomföras.
Startberättigade
Ryttare som tävlar, har licens, för en klubb i Örebrodistriktet är startberättigad.
Tävlingen är öppen för hästar enligt TR
Arrangörer 2015
16 augusti

Linde RS

27 september

Karlskoga RK

10 oktober

Gyttorps RK
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Anmälan
Klubben anmäler sitt lag till Örebro Läns Ridsportförbund senast den 19 juli.
Anmäl via formulär på www.distriktet.nu. Anmälningsavgiften är 1 200: -, vilken
faktureras klubb som anmält lag.
Resultat
Lagets resultatet erhålles genom att ryttarnas poäng adderas. Segrande lag är det
lag som har högsta sammanlagda poängsumma.
Om två eller flera lag efter 3 omg. totalt erhållit samma poäng, placeras det lag
främst som erhållit högst domarpoäng i omg. 3. Är även dessa lika avgör resultatet
för de likaplacerade lagens sämsta ryttare i omg. 3. Om lagen då fortfarande är
likaplacerade delas placeringen
Poängberäkning
Segrande lag får poäng motsvarande antal startande lag +1, tvåan får antalet lag -1
osv. Ex. 10 lag deltar, vinnaren får 11p, tvåan 9p, trean 8p osv. Grunden för
poängfördelningen är den samma under seriens alla omgångar även om något lag
hoppar av serien.
Priser
I de tre grundomgångarna erhåller placerade ryttare rosett och hederspris, och om
möjligt även stallplaketter, vilket bekostas av arrangerande klubb.
Det lag som segrar totalt i divisionen erhåller lagrosetter och hederspris till de
ryttare som har ridit för laget (dock max 6 stycken). Deltagarna i övriga lag som
placerar sig erhåller lagrosetter (dock max 6 stycken). Priserna till totalsegrarna
bekostas av distriktet.
Det är den arrangerande klubbens ansvar att se till att priserna finns på plats inför
finalomgången. Håll kontakt med distriktskansliet!
Förfrågningar
Distriktskansliet tel 070-925 69 59 eller emma@distriktet.nu
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