Seriedressyr 2-mannalag hösten 2019!
Anvisningar för DPAS div. II i dressyr:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rides i 2-manna lag och båda ekipagen räknas.
Man kan byta deltagare under serien.
Rides i 3 omgångar.
Rides i klasserna Lätt C.
Obligatoriska priser att dela ut i de olika omgångarna är rosett, plakett och blommor, valfritt för
klubbarna att dela ut ytterligare priser.
Allsvenskaplaketter och allsvenskarosetter utdelas till totalsegrande lag. Utdelning sker efter tredje
omgångens prisutdelning. Plaketterna och rosetterna till totalsegrande lag bekostas av
distriktsförbundet. Arrangören står för priser vid de olika delomgångarna.
Totalsegrande lag får vandringspris som utdelas på GRF:s årsmöte samt minnespris att behålla som
delas ut i samband med prisutdelningen till totalsegrarna efter omg. 3.
För att få starta i div. II i hoppning eller dressyr så får man inte ha placering i LA innan första
deltävlingen. Start eller placering under seriens gång räknas inte. Ekipage får starta både
Ponnyallsvenska elit och division I och II för samma förening, dock inte i samma omgång.
Div. II går ut på att uppmuntra ridskoleekipage och nybörjare på tävlingsbanan.
Klubbarna måste ta sitt ansvar och inte göra ”nya” ekipage genom att elitryttare byter ponnyer med
varandra. Lagledarna har ett stort ansvar.
Inget krav på kategoriindelning.
Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första
omgången startande lag plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första
omgången startande lag minus ett.
Exempel: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p,
7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p. Om två eller flera lag i omgång 1 - 3 slutar på samma poängsumma,
blir lagen lika placerade.
Drar man ur lag i någon omgång får laget inte fortsätta.
Om två lag efter tre omgångar slutar på samma poängsumma placeras det lag före vars 2:aplacerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången. Om ej heller detta skiljer lagen åt,
placeras det lag före, vars 1:a-placerade ryttare erhållit den högsta poängen i sista omgången.
I lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande.
Anmälan av lag göres till Distriktet senast 30/7 tillsammans med anmälningsavgift 800:-/lag som
sättes in på GRF:s bg 730-7705
Anmälan av ekipage till respektive omgång görs på sedvanligt sätt direkt till arrangören.
För att det skall bli en serie krävs minst tre startande lag.

Omgångar 2019:
Omg. 1
6 oktober
Omg. 2
19 oktober
Omg. 3
10 november

GLR klass LC:1
HRK klass LC:2
WRK klass LC:2

