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Dressyr
Tävlingen är öppen för ryttare från och med det år de fyller 16 år till
och med det år de fyller 25 år, 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
Även hästen ska ha gällande svensk licens.

Allmänna bestämmelser

Vid fler anmälningar än 40 ekipage görs uttagning efter uppnådd
procent i medeltal av de två bästa kvalificerande ritterna. Procent
från kvalificerande klasser och tävlingstillfälle skall anges i anmälan.
Kval 1 skall dömas av 3 Grand Prix domare, minst två internationella
domare.
Final skall dömas av fem Grand Prix domare, minst två internationella
GP - domare.
SM-tecken utdelas.
Samtliga mästerskapshästar ska vara uppstallade på tävlingsplatsen
och får inte lämna tävlingsplatsen förrän hästen har fullföljt sitt
deltagande i SM klasserna.
Betsling kandar

Kvalificering

Kvalifikation gäller under tidsperioden 24 månader, fram till ordinarier
anmälningstidens utgång. Ryttare/målsman ansvarar för att
kvalificering skett enligt bestämmelserna.
Kvalifikationsprocent
Lägst 63,00 % i minst två 1 (en) ritter i lägst FEI Intermediare II.
Kvalifikation kan ej ske i Kür

Klasser

Kval 1 – FEI:s Grand Prix för Unga Ryttare
Final – FEI:s Kûr för Unga Ryttare
Consolation – Intermediare II

Tidsprogram
Startordning
kvalomgångar

Kval 1 – Kval FEI:s Grand Prix för unga Ryttare.
Final 2 – Final Grand Prix Kür för Unga Ryttare och consolation
Intermediare II
Vid stort antal starter kan klasserna fördelas över fler dagar i samråd
med SvRFs kontaktperson.

Domare kval/final

Kval klassen skall dömas av tre domare mins två internationella GPdomare
Finalklassen skall dömas av fem Grand Prix domare minst två
internationella GP - domare.

Antal hästar per ryttare i
första kvalet

Ryttare får starta med valfritt antal hästar, men endast starta en häst i
finalen.

Final Antal starter

Till SM-finalen kvalificeras de 10 ekipage som uppnått högsta
procenttal (tre decimaler) efter kval 1.
Lägst 63 % krävs från kvalklasserna för att vara berättigad till finalen.

Antal hästar per ryttare i
finalen

Ryttare får endast starta en häst i finalen. Ryttaren väljer själv vilken
av de till finalen kvalificerade hästarna som ska starta i finalen.

Ersättare till final

Om en ryttare som är kvalificerad till final stryker sig så tas
nästkommande ryttare in efter resultat i kvalet, se ovan.

Startordning final

Startordning i SM-finalen lottas i en grupp

Resultaträkning

Rangordningen i SM avgörs av det sammanlagda procenttalet (med tre
decimaler) efter Grand Prix för unga ryttare och FEI:s Kür för unga
ryttare.
Om två eller flera ekipage hamnar på samma procenttal avgör
placeringen i FEI:s Kûr för unga ryttare högsta placering i SM.
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