Regler för

Svenskt mästerskap inverkansridning
Folksam Ponny Cup

År/tidsperiod

2021. Final Kungsbacka RK vecka 44.

Gren

Ponnyhoppning

Öppet för

Tävlingen är öppen för ryttare som har gällande svensk licens och som är svensk medborgare eller
sedan minst ett år stadigvarande bosatt i Sverige. Se TR I, moment 122.1.
Ryttare får starta i SM tidigast det kalenderår hon/han fyller 10 år och senast det kalenderår
ryttaren fyller 20 år.
Kategoriindelning enligt TR. Ponnyn ska vara lägst åtta år för att få starta. Ponnyn ska ha gällande
svensk licens och gällande svenskt mätintyg.

Allmänna
bestämmelser

Ryttare får starta i SM tidigast det år hon/han fyller 10 år, vilket krävs för att starta finalomgången
i svenskt mästerskap i inverkansridning.
Ponnyn ska vara lägst åtta år för att få starta i finalen, som sker i samband med SM hoppning.
Poäng från minst ett kval samt final är en förutsättning för att få ett slutresultat.
Kategoriindelning sker enligt TR.
Samtliga mästerskapsponnyer ska vara uppstallade på tävlingsplatsen och får inte lämna
tävlingsplatsen förrän ponnyn har fullföljt sitt deltagande under meetinget. Samtliga
mästerskapsponnyer ska veterinärbesiktigas innan första start, inklusive deltagande i Warm
Up/öppen bana.
Inverkansdomare i kval och final utses och bekostas av SvRF. Banbyggare, överdomare och
domare i finalen kan utses av SvRF:s hoppkommitté.

Tävlingsplatser

Svenska Ridsportförbundet utser tävlingsplatser som arrangerar kvalklasser för Svenskt
Mästerskap i inverkansridning. Datum och antal platser publiceras på www.ridsport.se och i dessa
regler när platser och datum är fastställda.
Omg 1
Tidigast vecka 27
Näst sista omgången, senast 3 oktober
Omg XX/SM

Kvalens
genomförande

Vecka 44 Kungsbacka RK

Kvalklassen ska genomföras som egen klass eller i klassen på 3* tävling i Medelsvår B med bed
A:Inverkan, där fel räknas först och därefter inverkanspoäng. Används metoden klass i klassen ska
huvudbedömningen i klassen vara A:1a, hoppning i två faser med totalfel eller A:0.
Innan bangång i första kategorin ska en miniclinic om inverkansridning hållas av
inverkansdomaren.
Folksam och SvRF tillhandahåller segertäcke, segerpokal, rosetter till de tre främst placerade,
samt plaketter till alla placerade.

Poängtabell kval
och final

De 20 främsta ekipagen erhåller poäng enligt tabell. Uteslutet ekipage samt ekipage
med mer än 12 fel får inga poäng. Koefficienten i finalen är 1,5.
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Startberättigad till
final

För att få räkna poäng i finalen krävs att ekipage har poäng från minst ett kval. Ekipaget ska vara
kvalat till och starta i SM ponnyhoppning inomhus 2021 för att få starta finalen.
Ryttare/målsman ansvarar för att kvalificering skett enligt bestämmelserna.

Poängräkning till
final

Till finalen får ekipage ta med sig resultat från maximalt två (2) kvalomgångar.

Startordning i
finalen

Omvänd resultatordning totalt efter kvalomgångarna. Vid lika totalpoäng inbördes lottning.
Startande som inte får räkna poäng i finalen startar före de med inverkanspoäng, inbördes
startordning mellan dessa lottas.

Finalens
genomförande

Finalen i SM inverkansridning sker i samband med första omgången i ponny-SM inomhus. Innan
bangång i första kategorin håller inverkansdomare en miniclinic om inverkansridning.
Finalen går i Lätt A för kategori B, Medelsvår B för kategori C och D bed. A:Inverkan, enligt SvRF:s
protokoll för inverkansridning. Rids som klass i klassen.
Segrare blir det ekipage som samlat totalt flest poäng från en eller två av kvalomgångarna samt
finalen. Finalkoefficienten är 1,5.
Slutar flera ekipage på samma totalpoäng blir det ekipage som har högst poäng från finalen främst
placerad, kan ekipage ändå inte särskiljas sker en omhoppning om medaljer. Guldomhoppning
sist. Bed A:Inverkan.
För att få medalj måste ekipage ha genomfört grundhoppningen. Tre medaljer delas alltid ut
under förutsättning att minst tre ekipage genomfört grundhoppningen.
Segraren får SM-segertäcke, ettan-trean får pokal och SM-medalj, alla placerade får rosett och
plakett tillhandahållet av SvRF.

Antal ponnyer per
ryttare i finalen

Ryttare får i finalen max rida två ponnyer oberoende av kategori.

Godkänd av
Hoppkommittén

2021-01-12

Godkänd av
Tävlingssektionens
regelgrupp

2021-01-19

Frågor till

Robert Solin, robert.solin@ridsport.se , 0220-45614

Datum för
publicering

2021-01-22

Tvist om regler

Nationell samordnare hoppning har tolkningsrätt.

