Regler för

Folksam Ponnyallsvenskan dressyr(elit) med lag-SM ponnydressyr

Anordnad av

Svenska Ridsportförbundet

År/tidsperiod

2019

Gren

Ponnydressyr

Öppen för

Folksam ponnyallsvenskan dressyr med lag-SM ponnydressyr är öppen för föreningar
anslutna till Svenska Ridsportförbundet, endast föreningslag. Ett lag per förening.
Deltagande lag är lag som kvarstår i Ponnydressyrallsvenskan elitserien från 2018 och lag
uppflyttade från division I 2019.
Deltagande ryttare ska ha gällande svensk tävlingslicens för den förening de
representerar senast vid första omgången. Deltagande ryttare ska vara svensk
medborgare eller sedan minst ett år fram till första omgången vara stadigvarande bosatt i
Sverige. Se TR I, mom. 122.1.
Ponny ska ha giltig svensk licens och giltigt svenskt mätintyg.

Tidpunkt

Folksam ponnyallsvenskan dressyr med lag-SM ponnydressyr rids andra halvåret 2019.

Zoner

Zonerna i Folksam ponnyallsvenskan dressyr är Polar, Nord, Central, Mitt, Väst och Syd.
De ska bestå av fyra till åtta lag. Zoner ska, om möjligt, bestå av åtta lag. Zon Polar
(Norrbotten, Västerbotten, Mittsvenska) får ha serie med minst två lag.
Fördelning av lagen sker av SvRF i samråd med zonledarna efter anmälningstidens
utgång, Zonindelningen, deltagande lag och datum publiceras på www.ridsport.se.

Zonledare

Zonledarna utses av Svenska Ridsportförbundet. Zonledare 2019:
Polar, Carina Sjölinder, carina.sjolinder@telia.com
Nord, Lena Sterner, lena.sterner@ltdalarna.se
Central, Margaretha Schmidt, margaretha.schmidtq@bredband.net
Mitt, Sandra Kåberg, kabergsandra@hotmail.com
Väst, Bobo Lundberg, bobo@hastoryttare.com
Syd, Ditte Egholm, ditte@dressyrspecialisten.se
Zonledarna ansvarar för följande uppgifter:
- Utse omgångsarrangörer
- Kontroll av slutställning division 1 & elit
- Beställa och distribuera rosetter samt plaketter
- Ansvara för stöd till arrangör under tävlingsomgångarna
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- Säkerställa att arrangör använder rätt resultaträkning och rapporterar samt publicerar
rätt resultat
- Föreslå eventuella förändringar i reglerna inför nästkommande år
Lagsammansättni
ng

I lag kan ingå ponnyer i kategori A och B med ryttare till och med det året ryttaren fyller
13 år och ponnyer i kategori C och D med ryttare till och med det året ryttaren fyller 20
år.
Lag består av tre till fem ekipage.
Deltagande klubbar äger rätt att ändra lagsammansättningen vid varje omgång.
Ändringar i inlämnad laguppställning får göras fram till en timme innan lagklassens början
vid aktuell omgång.
Ryttare kan endast rida med en ponny per lag.
Ryttare
Ryttare får inte tävla i Ponnydressyrallsvenskans olika serier eller i samma serie för mer
än en förening under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut till
Ponnyallsvenska av sin moderförening.
Ponny
Ponny får starta en gång i varje serieomgång. Enligt TR startberättigad ponny får starta i
alla omgångar i lägre division med annan ryttare.
Ekipage
Ekipage som genomfört någon omgång i Folksam ponnyallsvenskan dressyr 2019 med
62% eller högre i får inte starta i lägre serie 2020.

Inlåning av ryttare Förening med lag i Folksam ponnyallsvenskan dressyr tillåts att i kvalomgång och final
låna en (1) ryttare från en förening som saknar eget lag i Folksam ponnyallsvenskan
dressyr. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie förening. Lån av ryttare enligt
ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda föreningarna, samt skriftligt vara
SvRF:s kansli (annica.lund@ridsport.se), och till berörd zonledare för Ponnyallsvenska,
tillhanda innan ordinarie anmälningstids utgång för första omgången. Ryttare får inte
tävla i Ponnyallsvenskas olika serier för mer än en förening under samma kalenderår.
Undantag för ryttare som lånats ut till Ponnyallsvenska av sin moderförening.
Uteslutning

Brott mot regler ovanför denna mening medför uteslutningar i serien av berört ekipage.
Lagresultatet räknas om på återstående ekipage.
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Serieanmälan

Anmälningsavgiften är 900 kr per lag.
Anmälan görs dels genom att blankett på www.ridsport.se skickas in samt genom att
anmälningsavgiften sätts in på Svenska Ridsportförbundets bankgiro 167-5115 senast 20
juni 2019.
Ange klubb, PAS 2019. . Anmälan registreras först när anmälningsavgiften är betald och
anmälningsblanketten är inskickad.
Vid anmälan 20 juni–20 juli är anmälningsavgiften 1900 kr.Ingen anmälning efter 20 juli
2019.
Anmälningsblanketten (Word) till elitserien:
http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_51416/cf_559/PDS_anmalan_2016.DOC
Mejlas till: annica.lund@ridsport.se
Förening, vars lag som kvalificerat sig till Ponnydressyrallsvenskan elitserie 2019, men
inte avser att starta, ska utan kostnad avanmäla till zonledaren och SvRF centralt senast
20 juni.
Förening som inte avanmält enligt ovan ska utan anmaning betala 900 kr till Svenska
Ridsportförbundet pg. 167-5115 senast 1 augusti.

Arrangemang

Deltagande klubb ska vara beredd att arrangera en kvalomgång. Tävlingsarrangemangen
tilldelas i första hand de klubbar som ansökt om att anordna tävling. Svenska
Ridsportförbundet kan ålägga deltagande klubb att anordna tävling. Arrangör ska kunna
erbjuda uppstallning till laghästar och reserver.

Anmälan och
avanmälan till
kvalomgångar

I och med anmälan till Svenska Ridsportförbundet räknas laget som anmält till de
tävlingsplatser som ingår i serien. Eventuell avanmälan måste göras till zonledare och
respektive arrangör, som anmäler detta till Ridsportförbundet på av förbundet fastställt
sätt.
Anmälningsavgift: 900 kr/lag och kvalomgång. Avgiften betalas till tävlingsarrangören
enligt propositionen. Lag som inte avanmält till omgång faktureras 900 kr av arrangören.
Startordning lottas av nationell samordnare dressyr.
Lagledare ska anmäla laguppställning till lagklassen enligt arrangörens propositionen.
Anmälan till respektive omgång görs på särskild blankett:
http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_51417/cf_559/PDS_anmalan_omgangar_2
016.DOC
På anmälan anges följande:
Blanketten ska vara fullständigt ifylld och mailas till arrangören enligt propositionen.

Omgångar, platser Folksam ponnyallsvenskan dressyr består av tre omgångar och final i lag-SM. Omgångarna
rids på regionala tävlingar/meeting, lag-SM som elittävling.
Omgång 1 vecka 37, omgång 2 vecka 39 och omgång 3 vecka 41. SvRF kan, i samråd med
zonledarna, besluta om andra datum. Tävlingsplatser och datum publiceras på
www.ridsport.se
Lag-SM/final vecka 44. Helsingborgs Fältrittklubb
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Klasser omgångar

Omgång 1-2: Lätt AP:2.
Omgång 3: FEI:s Inledande program för ponnyryttare 2018.
Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt i alla serier.

Domare

Grundomgångarna döms av tre domare varav minst en
Medelsvår B-domare.

Resultatberäkning Vid varje omgång slås varje lags tre bästa ekipages procent för respektive ritt ihop till en
/
summa och delas med tre till en total lagsnittprocent. Lagsnittprocenten utgör lagets
poängberäkning
resultat vid aktuell omgång.
Lagen består av tre, fyra eller fem ekipage de tre bästa resultaten räknas. Övriga resultat
räknas bort.
Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng enligt följande:
Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången
anmälda lag plus ett (+1), andra placerade lagets poäng är lika med
antalet i första omgången anmälda lag minus ett (-1).
Segrande lag i serien är det lag som har högst sammanlagd poäng efter tre omgångar.
Exempel
8 anmälda lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång
på: 9p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p.
Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma resultat blir lagen likaplacerade och
erhåller båda samma poäng. Exempel: Vid
dubbla segrare enligt ovan får båda lagen (9+7)/2= 8 p, ingen tvåa, trean 6 poäng.

Särskiljning efter
omgång 3

Om två eller fler lag slutar på samma poängsumma efter omgång 3, placeras det lag före
vars tredje bästa ryttare har det högsta resultatet i omgång 3. Är även detta lika placeras
det lag före vars näst bästa ryttare har högsta resultat i omgång 3. Är även detta lika
förklaras lagen likaplacerade.

Hederspriser

Svenska Ridsportförbundets plakett och allsvenskerosetter ska delas ut till de tre bäst
placerade lagen i varje omgång samt till de lag som
kvalificerats till lag-SM. Plakett utdelas även till lagledare i dessa lag. Bekostas av SvRF.
Zonledare beställer plaketter och rosetter från Svenska Ridsportförbundet och
distribuerar dessa till arrangerande klubbar.

Priser seriesegrare Totalsegrande lag i varje zon får plakett och rosett vid särskild prisutdelning efter tredje
omgången. Totalsegrande lags lagledare får plakett och rosett.
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Nedflyttning till
2020

Lag som inte fullföljt de tre omgångarna nedflyttas till div I.
Utöver lag som inte fullföljt de tre omgångarna nedflyttas så många lag som krävs för att
bereda plats för segrande lag i Ponnyallsvenskan division 1.
Nedflyttning sker endast om zon blir full med åtta lag och elitserielaget inte kan flyttas till
annan zon som inte är full.

Uppflyttning till
2020

De segrande lagen från division 1-serierna 2019 i respektive distrikt flyttas upp till
Folksam ponnyallsvenskan dressyr. Om plats finns i zonen kan nästkommande lag från
division I-serie erbjudas plats i elitserien, efter beslut av SvRF och aktuell zonledare i
samråd.

Lag-SM/final

Helsingborgs Fältrittklubb 1-3 november.
Lag-SM rids som elittävling.
Samtliga mästerskapshästar ska vara uppstallade på tävlingsplatsen och får inte lämna
tävlingsplatsen förrän hästen har fullföljt sitt deltagande i SM klasserna.

Antal lag i lag-SM

Vid två till fyra lag som genomfört första omgången i zon går ett lag till SM-final. Med fem
till åtta lag som genomfört första omgången i zon går två lag till SM-final.

Deltagare lag-SM

Varje lag består av tre-fem ekipage. Deltagande ekipage måste ha fullföljt en
grundomgång i Folksam ponnyallsvenskan dressyr 2019 för det lag ekipaget
representerar i lag-SM.

Återbud till lag-SM Kvalificerat lag som inte avser att delta ska anmäla detta till SvRF och till arrangören
senast vid ordinarie anmälningstids utgång. Vid återbud erbjuds platsen till
nästkommande laget i zonen och så vidare. Lag med lägre totalplacering än fyra erbjuds
aldrig plats.
Anmälan till lagSM

Enligt final arrangörens proposition i TDB. Anmälningsavgift: 900 kr/lag.

Klasser lag-SM

Dag 1: FEIs inledande program för ponnyryttare 2018

Lagledare ska senast vid ordinarie anmälningstids utgång preliminärt anmäla antalet
deltagare till arrangören på av arrangören fastställt sätt.

Dag 2: FEIs lagtävlansprogram 2018 (öppen för lagdeltagare)
Domare lag-SM

Lag-SM döms av tre domare med lägst behörighet Medelsvår A. Om antalet startande
överstiger 40 kan SvRF ge tillstånd till att döma fler.

Resultatberäkning Varje dag slås varje lags tre bästa ekipages procent för respektive ritt ihop till en summa
och delas med tre till en total lagsnittprocent. Lagsnittprocenten utgör lagets resultat vid
lag-SM
aktuell omgång.
Lagen består av tre, fyra eller fem ekipage de tre bästa resultaten räknas. Övriga resultat
räknas bort.
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Poängberäkning
lag-SM

Särskiljning Lag
SM

Varje dags procentsumma för respektive lag adderas. Summan utgör lagets slutresultat.
Vinnare är lag med högst sammanlagda procentsumma för dag 1 och 2, tvåa lag med näst
högst procentsumma o s v.

Vid lika procentsumma avgör lagets procentsumma dag 2.
Om inte heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före vars tredje bästa ryttare erhållit
den högsta poängen dag 2.
Om inte heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före vars tredje bästa ryttare erhållit
den högsta poängen dag 1.
Är lagen fortfarande likaplacerade förklaras de likaplacerade.

Priser lag-SM

Svenska Ridsportförbundet står för SvRF:s SM-täcken till segrande lag samt SvRF:s SMmedaljer, SvRF:s plaketter, RF:s mästerskapstecken och rosetter till lag 1-3. Arrangören
står för resterande priser.

Godkänd av
2019-01-13
Dressyrkommittén
Godkänd av

2019-01-13

Tävlingssektionen
Frågor till

Annica Lund, annica.lund@ridsport.se, 0220-456 26

Datum för
publicering

2019-01-14

Tvist om regler

Nationell samordnare ponny/dressyr har tolkningsrätt.
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