Regler för

Jönköping Horse Show | Agria Star of Tomorrow 5-år

År/tidsperiod

2022

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 5-åriga hästar, födda 2017, samt 6-åriga fölston
födda 2016, såväl svenskfödda som utlandsfödda. Tävlingen är
öppen för ryttare med licens från de nordiska länderna,
Finland, Danmark, Norge och Sverige. Tävlingen är öppen för
häst och ryttare med svensk licens, alt utländska ekipage enl
TR I mom 150.
Ston födda 2016 och som har haft ett eller flera föl, startar i
samma klass och tävlar mot de 5-åriga hästarna med samma
bestämmelser och kvalificering som 5-åringarna. I samband
med anmälan skickas en kopia på registreringsbeviset på minst
ett föl. OBS fölet måste ha levt minimum 4 månader. Om sto
som har haft föl tävlar eller kvalar för Agria Star of Tomorrow
redan som 5-åring kan den sedan som 6-åring inte starta i 5års klassen igen utan får då tävla i 6-års klassen. Ston som
genomgått embryotransfer räknas ej som fölsto och kan ej
deltaga bland de yngre hästarna.
De 3 främst placerade hästarna från Falsterbo Horse Show
2022 är direktkvalade till semifinalen i Agria Star of Tomorrow
för 5-åringar. Anmälningsavgiften måste dock vara erlagd före

den 1 september. Maxantal startande på Jönköping Horse
Show är 15 ekipage per årgång.
4 svenska eller utländska hästar bjuds in att tävla, 3 hästar är
direktkvalificerade från Falsterbo, 8 platser går att kvala in till.
Anmälan

Anmälan sker via https://db.jonkopinghorseshow.com
Du betalar anmälningsavgiften direkt vid anmälan, 1395 kr
(inkl. moms 6 %). Om du anmäler 6-årigt fölsto i 5-årsserien,
ange detta i anmälan samt skicka in kopia på
pass/registreringsbevis, alternativt länk från blup.se till
kontor@jonkopinghorseshow.com

Kvalificering

Du kan börja kvala från och med att du har registrerat dig samt
betalat in anmälningsavgiften. Godkända kval före betaldatum
räknas inte.
Kval kan ske på alla 2* dressyrtävlingar fr.o.m. fredag 4 mars
t.o.m. söndag 9 oktober 2022. Du kan börja kvala från och med
den dagen du har registrerat dig samt betalat in.
Kval rids i ”FEI:s inledande program för 5-åriga hästar 2017”
och ”FEI:s finalprogram för 5-åriga hästar 2017”, direktkval
minst 76%. Kvalprocent skall uppnås 2 ggr i någon av
ovanstående klasser. Om antalet hästar som uppnår
kvalgränsen är fler än de 8 platserna kommer de hästar med
högsta sammanlagda procent på sina 2 bästa kvalprocent att
ha företräde. Färdigkvalade hästar presenteras efter hand på
Jönköping Horse Shows hemsida.

Kval i utlandet

Hästar kan kvala utomlands under samma kvalperiod som
gäller i Sverige. Dock gäller att deltagarbevis skall vara löst
innan kval kan räknas och att hästen startar i motsvarande
klass som kvalen i Sverige. Resultatet skall styrkas genom att
aktuell resultatlista mailas till
dressyr@jonkopinghorseshow.com Kvalresultaten ska slutligen
godkännas av Jönköping Horse Show.

Wild Card

Arrangören har rätt att bjuda in 4 svenska eller utländska
ekipage.

Kvalificerade hästar enligt lista på hemsida anmäler via TDB.
Anmälan till final

Uppstallning bokas i TDB och betalas enligt proposition. 500 kr
i anmälningsavgift (inkl. veterinäravgift) för kvalificerade hästar
som startar i Jönköping.
Semifinal rids i ”FEI:s inledande program för 5-åriga hästar

Särskilda
bestämmelser i
Jönköping

2017”. De 10 främst placerade i omgång 1, går vidare till final,
som rids i ”FEI:s finalprogram för 5-åriga hästar 2017”.
Bedömning enligt unghästbedömning i både semifinal och final,
ett domarpar bedömer allmänt intryck och en domare bedömer
det tekniska på varje rörelse.

Startordning semifinal

Startordning i semifinal avgörs genom lottning. Omvänd

och final

startordning i final.

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

Ryttarbyte

Det är tillåtet att byta ryttare mellan kvaltävlingar samt mellan
semifinal och final.

De två främst placerade i finalen för 5-åringar på Jönköping
Direktkval Falsterbo

Horse Show är direktkvalificerade till semifinalen för 6-åringar i
Falsterbo 2023.

Frågor

Tvist om regler

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

Jönköping Horse show och nationell samordnare dressyr SvRF
i samråd.
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