Regler för

Knock-Out dressyr, häst (höst) och ponny (vår)
KO 2, LB:1

År/tidsperiod

2019

Gren

Dressyr 2019

Öppen för

Klubbar anslutna till Skånes Ridsportförbund

Allmänna
bestämmelser

Ryttare får endast starta en gång per lag och omgång. Häst får starta två
gånger på samma dag och gå med två olika ryttare. Ekipage får endast ingå
i ett lag.
I mån av plats tillåts klubbar anmäla mer än ett lag.

Lagsammanställning

Lag skall bestå av 3-4 ekipage.
Inga lån av ryttare tillåts.
Ekipage får inte ha deltagit i högre serier samma kalenderår, men häst får
delta med annan ryttare.
Ryttare som under föregående och/eller innevarande år har startat i Msv C
eller motsvarande högre klass, alternativt FEI programmen på ponny får ej
starta KO 2.
Lagdeltagarna får ändras mellan omgångarna.
Klubb får starta med högst två lag i KO 2.
I finallag och omgång 3 måste minst ett ekipage ha startat i omgång 1
och/eller 2.
Ryttare med funktionsnedsättning som klassificerats är välkomna att delta
efter sina egna förutsättningar i Skånes RFs serier. Ekipaget rider då som
lagets extra ryttare.

Anmälan

Anmälan och betalning sker på länk enligt ”Din Kurs”, anmälan är
bindande. Anmälningsavgift 400:- gäller för kval I samt även för kval II
under förutsättning att laget gått vidare. 600:- för final, betalas till
arrangerande klubb enligt proposition.
Sista anmälningsdag 30/6 för höstens serier och 31/1 för vårens serier.
Efteranmälan till en kostnad av 100:- extra (500:- ) över länk i mån av plats.

Omgångar
Plats, tidpunkt

Kvalen rids på inbjudningstävling som arrangeras i samråd av de bägge
deltagande lagen. Ingen proppavgift tas ut men däremot distriktets
startavgift. Finalerna rids på lokal tävling. Kvalen skall vara avklarade
senast 3/6 respektive 31/10
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Klasser

Kval : KO 2, LB:1
Final: KO 2, LB:1
Knockoutdressyren är upplagd ungefär som en tennisturnering. Skånes
Ridsportförbunds Dressyrkommitté lottar vilka lag som ska möta varandra.
Lag A möter Lag B och Lag C möter Lag D osv. Därefter sänds resultaten till
dressyrkommittén, som meddelar de vinnande lagen vem som ska mötas i
nästa omgång (t.ex. Lag B och Lag C). Genom utslagning kommer man på
så sätt fram till vilka lag som möts i en gemensam final.
Final: Om två lag i finalen slutar på samma resultat placeras det lag före
vars sämst placerade medräknade (3e) ekipage slutat på högsta procenten.
Är det lika även här får lagen anses likaplacerade.
Resultaten skall sändas till Skånes Ridsportförbund
distrikt@skaneridsport.se

Priser

Kval: arrangören ombesörjer rosetter
Final: Vinnande lag får SkRF:s rosetter, plaketter samt täcken, övriga
placerade lagen, 2-3 får SkRF:s rosetter och plaketter.
Priser skall hämtas på kansliet i Flyinge efter överenskommelse med
kansliet innan finalomgång.
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