Svenskt Mästerskap lag ponny

Regler för
År/tidsperiod

2018

Gren

Dressyr

Öppet för

Tävlingen är öppen för ryttare födda 1998 eller senare som har
gällande svensk tävlingslicens och som är svensk medborgare eller
sedan minst ett år stadigvarande bosatt i Sverige. Se TR I, Mom 122.1
Är öppen för kategori C och D. .Även ponnyn ska ha gällande svensk
licens.

Allmänna bestämmelser

Lag skall bestå av tre ryttare tävlande för samma klubb eller samma
distrikt. Klubb får delta med högst två lag. Om en klubb har fler ekipage
än ett lag, tillåts övriga ekipage ingå i ett distriktslag. Distriktslag får
bestå av ryttare vars egna klubbar ej kan bilda ett lag. Distriktslag ska
bestå av ryttare från minst två olika klubbar. Distriktslag godkänns av
respektive distrikt och döps med distriktets namn. Om flera lag från
samma distrikt kommer till start läggs siffror 1,2 osv till bakom namnet.
Lag ska ha samma uppställning i kval och final.
Det är ingen kategoriindelning.
Samtliga mästerskapsponnyer ska vara uppstallade på tävlingsplatsen
och får inte lämna tävlingsplatsen förrän ponnyn har fullföljt sitt
deltagande i SM klasserna.

Resultaträkning

Rangordningen i SM avgörs av det sammanlagda procenttalet efter
finalen (FEI:s Mästerskapsprogram och FEI Kür för ponny ryttare)
Samtliga ryttares resultat räknas och det lag med högst sammanlagda
procent (tre decimaler) vinner. Slutar två eller flera lag på samma
procent placeras det laget före vars ryttare har det enskilt bästa
resultatet i klass FEI s Mästerskap i förhållande till de andra lagen med
samma procenttal.

Antal domare

Kvalen skall dömas av minst tre domare med lägst Intermediare 1behörighet. Finalen skall dömas av minst två Grand Prix domare och en
Intermediare 1- domare.
SM tecken utdelas.

Kvalificering

Kvalifikation gäller under tidsperioden 24 månader, fram till ordinarie
anmälningstidens utgång. Ekipage ska vara kvalificerat för deltagande
på nationell tävling enligt TRII moment 206.2.1

Anmälan

Anmälningsavgiften är 900 kr

Klasser

Kvalet rids i FEI´s Lagtävlansproram(två ryttare) och FEI´s Individuella
Mästerskapsprogram (en ryttare). Finalen rids i FEI:s
Mästerskapsprogram (en ryttare) och FEI Kur för ponnyryttare (två
ryttare).
Kvalklasserna (FEI´s Lag och Individuella Mästerskap) ska endast
bestå av avdelning A (lag).
Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt.

Tidsprogram

Dag 1 samt ev dag 2: kvalklasser
Finalen rids dagen efter genomförda kval.

Startordning i kvalet

Lottning enligt TR II

Antal hästar per ryttare i
första kvalet
Final
Antal starter

Ryttare får endast delta med en ponny.

Ersättare till final

Om ett av finallagen ej kan komma till start i finalen med ursprunglig
laguppställning, stryks det laget från finalen. Istället flyttas det lag som
kom sexa i kvalet upp till final.
Om det sjätte placerade laget ej kan komma till start i finalen, erbjuds
sjunde placerade laget i kvalet finalplatsen osv.

Startordning i finalen

Startordning i SM-finalen skall lottas.
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Nationell samordnare dressyr har tolkningsföreträde

Till finalen går de 5 lag som i kvalet erhållit sammanlagt högsta
procenttalet (tre decimaler).
Lag från samma klubb/distrikt får endast starta med ett lag i finalen.
Inga poäng från kvalet tas med till finalen.
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