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Tävlingen är öppen för ryttare, som har gällande svensk tävlingslicens
och som är svensk medborgare eller sedan minst ett år räknat från
folkbokföringsdatum, stadigvarande bosatt i Sverige. Ryttare måste
vara medlem i organisation ansluten till Svenska Ridsportförbundet.
Se TR I, Mom 122.1
Lag SM rids på distansen 80km tävlingsklass.
Laget skall bestå av 3-4 ekipage tävlande för samma klubb.
Efter första veterinärbesiktning, får inte byte av ryttare eller häst ske.
Tävlingarna genomförs enligt: TR I och TR VI, förutom kvalificeringen,
se reglerna under ”kvalificering”nedan.
För att få starta i lag skall ryttare och häst kvalificera sig, vilket inte
behöver vara som ekipage. Minimikrav är två godkänt genomförda
ritter på 80 km eller längre. Kvalificeringen kan också bestå av en
kombination av ritter som kan vara 80 km eller längre.
Exempel kan vara en ritt 80 km samt en ritt 120 km, eller två ritter på
120 km e.t.c.
Hästens kvalificering gäller i 24 månader, ryttarens kvalificering är
livslång.
Elittävling 80 km
Lag SM rids på en dag
Det vinnande laget är det lag med bäst sammanlagda tid på lagets tre
främst placerade ekipage.
Vid likaplacerade vinner det lag vars tredje ryttare har den bästa tiden.
Om endast två ryttare i ett eller flera lag placerar sig skall dessa
placeras efter alla lag med tre godkända ryttare.
Ej godkänt ekipage i laget skall, för att kunna räkna ut tredje
ryttarens tid i laget, beräknas så att denna ryttare erhåller
maximitiden i klassen + 20 timmar.
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Efter första veterinärbesiktning, får inte byte av ryttare eller häst ske.
Masstart, alla lagdeltagare startar samtidigt
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