Regler för

Jönköping Horse Show 4-åringar

Års/tidsperiod

2021

Serieanordnare

Scandinavian Horse Event Production AB
Organisationsnummer: 559030-9562
Box 91
239 21 Skanör
via firmatecknarna Lisen Bratt Fredricson, Jan-Olof Wannius och Sylve
Söderstrand

Gren

Dressyr

Öppet för

Öppet för 4-åriga hästar, födda 2017. Såväl svenskfödda som
importerade. Ej öppet för 5-åriga fölston.
Maxantal startande på Jönköping Horse Show är 22 ekipage per årgång.
6 utländska hästar bjuds in att tävla, 3 hästar är direktkvalificerade från
Falsterbo, 11 platser går att kvala in till. Vid färre antal starter i en
årgång förbehåller sig arrangören rätten att utöka starterna i en annan
årgång. Utöver de 20 kvalade har arrangören rätt att dela ut två
wildcard.

Kvalificering

Anmälan
Anmälan sker via https://db.jonkopinghorseshow.com
Du betalar anmälningsavgiften direkt vid anmälan, 1195 kr (inkl. moms
6 %).
Deltagarbevis
Du kan börja kvala från och med att du har registrerat dig samt betalat
in anmälningsavgiften. Godkända kval före betaldatum räknas inte.
Kvalklasser rids i ”Allmänt intryck för 4-åriga hästar” med
programuppläsare. Maximalt tre antal kval för varje häst, vid fler antal
starter räknas endast de tre första resultaten.
Kvalplatser
Rappestad RK v. 27
Laholm RF v. 37
Ytterligare fyra (4) kvaltillfällen meddelas inom kort.
De elva högst bedömda hästarna efter de sex kvaltillfällena går vidare
till Jönköping Horse Show. Vid likaplacering avgör betyget för
lösgjordhet. Vid färre antal utländskt deltagande eller återbud plockas
nästa häst på reservlistan in. Resultat presenteras efter hand på
Jönköping Horse Shows hemsida. OBS! spö ej tillåtet i varken kval eller
final enligt TR.

Utländska ekipage och
wildcard

Arrangören har rätt att bjuda in 6 utländska ekipage och dela ut 2
wildcard till tävlingen.

Anmälan till final

Anmälan via TDB. 500 kr i anmälningsavgift för kvalificerade hästar som
startar i Jönköping. Uppstallning bokas via TDB och betalas via SvRFs
betalsystem.

Final

Finalomgång 1, rids i ”Allmänt intryck för Unga Hästar 4 år”, med
programuppläsare. Två hästar på banan samtidigt och bedöms av tre
individuellt dömande domare i allmänt intryck.
Till finalomgång 2 går de 10 främst placerade ifrån finalomgång 1
Finalomgång 2 rids enskilt i programmet FEI Dressyrprogram 4-åriga
hästar och de bedöms av tre individuellt dömande domare i allmänt
intryck.

Startordning Final omgång 1
och 2

Startordning avgörs genom lottning.

Antal hästar per ryttare

Ingen begränsning, dock kan ryttare med flera hästar inte räkna med ett
stipulerat antal startande ekipage mellan sina starter.

Resultaträkning

Bedömningen görs i ”Allmänt intryck för Unga Hästar 4 år” i
Finalomgång 1 och 2.
Vid likaplacering i finalomgång 2 avgör poängen i omgång 1.

Direktkval Falsterbo

De två främst placerade i finalen för 4-åringar under Jönköping Horse
Show är direktkvalificerade för semifinalen för Folksam Open 5-åringar i
Falsterbo 2022.

Frågor

Skickas till tävlingsledare Charlotte Esping mail:
dressyr@jonkopinghorseshow.com

Tvist om regler

Jönköping Horse show och nationell samordnare dressyr SvRF i samråd.
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