Regler för

Prins Carl Philips Pris

År/tidsperiod

2019

Gren

Ponnyhoppning

Serie anordnad
av

Stockholms Läns Ridsportförbund

Öppen för

Tävlingen är öppen för ryttare till och med i kategori C och D för ryttare till och med det år de fyller 20
år. Ryttare och ponny ska ha gällande svensk tävlingslicens.

Bakgrund

Prins Carl Philips Pris instiftades och skänktes av den svenska kungafamiljen till Svenska
Ponnyryttarförbundet, distrikt 1. Vid ridsportorganisationernas sammanslagning 1993 övergick priset
till Stockholms Läns Ridsportförbund.

Kvalomgång 1

Alla Medelsvår B och högre i hela landet i kategori C och D 1 januari–12 augusti. Bedömningar enligt
arrangörens proposition i TDB.
Seger i kvalklass innebär att ryttaren är kvalificerad till semifinalerna.

Anmälan till
kvalomgång 1

Anmäl till ordinarie klass via arrangörens proposition i TDB.

Priser
kvalomgång 1

Alla svenska tävlingsarrangörer som har för avsikt att arrangera ponnyhoppningar senast 12 augusti
med klasser Medelsvår B eller högre i kategori C och D ombeds kontakta Stockholms Läns
Ridsportförbund via mejl till info@stockholmridsport.se i god tid före tävlingen för att få Friends
Arena‐gehäng till segrande C‐ och D‐ponny i aktuella klasser.

Resultatrapport
ering
kvalomgång 1

Förutom den ordinarie prisutdelningen i klassen får segrarna i kvalklasserna (kategori C och D), vid en
separat prisutdelning, ett specialdesignat Friends Arena‐gehäng (ett brett sidenband som hängs
diagonalt över axeln).
Gehäng delas inte ut i bedömning A.
Varje arrangör lämnar resultat omgående efter kvalklasserna. Resultatrapporteringen ska innehålla
vilka kategori C‐ och D‐ekipage som vunnit aktuella kval och därmed är klara för semifinalerna.
Använd denna länk:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKvyrbTkcc
uVNlTKj9ry9ePRUNjk5WFpWUUNDMVlGNDBSRVJEMzk1REY1Wi4u
Kvalificering till
semifinaler

Vinnare av varje kvalomgång 1 kvalificerar sig till semifinalerna (kvalomgång 2).
Vid sammanslagen klass räknas bäst placerade ekipage i både kategori C och D, som fullföljt klassen.
För att få starta i semifinalerna måste ekipage vara kvalificerat till Medelsvår B + 5 cm.

Semifinaler

Fyra semifinaler i Medelsvår B + 5 cm i separata klasser med egna prisutdelningar. Bedömning två
faser, A:0, A:1a eller WR.

Semifinaler,
datum och
platser

v 36 Gagnefs RK
v 38 Ljungby RK
v 42 Laholms RF
v 45 Strömsholms RF
Kvalificerade ekipage får räkna poäng från sina två bästa kval.
20 ekipage får poäng, oavsett antalet startande, enligt nedanstående tabell.
1) 22 poäng
2) 18 "

Poäng‐
beräkning
semifinaler
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3) 16 "
4) 14 "
5) 12 "
6) 10 "
7) 8 "
8) 6 "
9) 4 "
10:e till och med 20:e ekipage får 2 poäng.
Endast ekipage som fullföljt kan få poäng.
Kval till final

De fyra bästa C‐ekipagen och de fyra bästa D‐ekipagen i poängtabellen efter semifinalerna från går
vidare till finaltävlingarna i Friends Arena, totalt åtta ekipage.
Skulle några ekipage hamna på samma poäng gäller de två främsta placeringarna i förhållande till
antalet starter bland de kvalande, se nedan. Skulle något av de till Friends Arena, kvalificerade
ekipagen utebli, är de ekipage med närmast högsta antal poäng reserver.
Uträkningsexempel Om två ryttare hamnar på samma poäng och måste skiljas åt går det till enl.
följande:
Summan av de två högsta kvoterna gäller för att skilja ekipagen åt, högst summa går vidare. Man tar
antal startande genom placering för att få fram kvoterna för respektive placering. Kvoterna avrundas
till hundradelar vid behov.
ex. ekipage 1 1:a placering i klass med 41startande ger kvot 41 (41/1=41) 5:e placering i klass med 28
startande ger kvot 5,6 (28/5=5,6) De sammanlagt två bästa kvoterna (41+5,6) ger totalt 46,6.
ex. ekipage 2 19:e placering i klass med 41startande ger kvot 2,16 (41/19=2,1578947) 5:e placering i
klass med 48 startande ger kvot 9,6 (48/5=9,6) 1:a placering i klass med 23 startande ger kvot 23
(23/1=23) Sammanlagd två bästa kvoterna (9,6+23) ger totalt 32,6.
I detta exempel går Ekipage 1 vidare på högsta sammanlagda kvot, 46,6.

Final
Startordning i
final

Sweden International Horse Show, Friends Arena, Solna.
Hinderhöjden Medelsvår B. Rekommenderad bedömning två faser totalfel (mom 317.4.6).
Lottning.

Antal ponnyer
per ryttare

En ponny/ryttare, oavsett kategori.

Antal starter i
final

4 kategori C‐ och 4 kategori D‐ekipage. Totalt 8 ekipage.

Godkänd av
StRF
Godkänd av
SvRF
Frågor till

2018‐12‐02
2018‐XX‐XX
Anneli Grimborg, StRF, 08‐627 40 84, info@stockholmridsport.se

Datum för
publicering

2018‐12‐31

Tvist om regler

Stockholms Läns Ridsportförbund har tolkningsrätt inom ramen för TR.
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