MAYA DELOREZ CHILDREN’S CHALLENGE
FALSTERBO HORSE SHOW 10 – 18 JULI 2021

2021-01-05

Serieanordnare: Stiftelsen Falsterbo Horse Show, organisationsnummer 847000-9203
DELTAGARE
Tävlingen är öppen för ryttare som är 12-14 år, födda år 2007, 2008, 2009. Till final i
Childrens Challenge går 18 ekipage, de 3 högst placerade ekipagen från varje tävlingsplats
vid kvaltävlingarna hos:
Åby RK/Norrköping Horse Show v. 20
Värnamobygdens RF v. 20
Fjälkestads RF v.21
F Equality Riders/Wermland Equestrian Games v. 23
Runsten Equestrians v. 23
Fjärås Hoppryttare/Gothenburg Summer Tour v. 24
KVALTÄVLINGAR
Kvaltävlingarna rids i 2 omgångar i 1,20 hoppning.
På kvaltävlingarna kommer omg 1 och 2 att ridas under samma dag.
Omgång 1, 1,20 hoppning, bed A:Inverkan, med två inverkansdomare. Om två eller flera
ekipage erhåller samma felpoäng skiljs ekipagen åt genom inverkanspoängen.
Omgång 2, 1,20 hoppning, bed A:1a.
Vid kvaltävlingarna går 50 % av antal startande i omgång 1 vidare till omgång 2, dock minst
10 ekipage. Om två eller flera ekipage har samma fel och inverkanspoäng som den sist
kvalade inom 50 %, går även dessa vidare till omgång 2.
Den totala vinnaren är det ekipage som har bäst sammanlagt resultat efter båda
omgångarna, enligt platssiffermetoden. Vid lika platssiffra avgör placeringen i omgång 1.
Ryttare kan starta med mer än en häst på kvaltävlingarna.
FÄRDIGKVALADE EKIPAGE
Anmälan via TDB, när anmälan är mottagen kommer du inom 48 timmar få ett mail till den
e-post som är kopplad till anmälarens TDB-konto med länk, där ytterligare ackrediterade
personer registreras.
OBS! Ingen anmälnings-, start- eller veterinäravgift i Falsterbo!
FINAL
Varje ryttare kan endast rida en häst i finalen vid Falsterbo Horse Show.

Finalen rids i två omgångar.
Omgång 1 rids 16 juli på Falsterbobanan, alternativt Internationella Dressyrarenan. Omgång
2 rids 17 juli på Internationella hopparenan. Alla 18 ekipage går vidare till omgång 2.
1) 16 juli 1,20 hoppning, bed A:Inverkan, två domare i inverkansridning.
(Hederspris, rosetter och plaketter)
2) 17 juli 1,20 hoppning, bed A:1a.
(Hederspris, rosetter och plaketter).
Hederspris, plakett och rosett till den totala vinnaren, vilken är det ekipage som har bäst
sammanlagt resultat efter båda omgångarna enligt platssiffermetoden. Vid lika platssiffra
avgör placeringen i omgång 1.
Omvänd startordning efter resultatet i första omgången, dvs. det bäst placerade ekipaget
startar sist, det näst bäst placerade näst sist osv.
Banan ska vara teknisk, med kombinationer och relaterade distanser. Vattenmatta kan ingå.
FÖRBEREDELSER
Inför finalen 17 juli finns möjlighet att 08.00 – 08.30 skritta hästarna inne på Internationella
hopparenan.
BESTÄMMELSER
Reglerna enligt Svenska Ridsportförbundets A:Inverkan gäller i omgång 1 vid kvaltävlingarna
och finalen. Om två eller flera ekipage erhåller samma antal felpoäng i omgång med
A:Inverkan, skiljs ekipagen åt genom inverkanspoängen.
Endast bakbensskydd enligt TR III moment 306.6.1 är tillåtna i kval- och finalklasser.
INTRÄDESBAND I FALSTERBO
Alla ryttare får 3 band var som gäller 14–18 juli 2021.
UPPSTALLNING
Tidigast ankomst är 13 juli. Tid meddelas i proposition i TDB.
Meddela särskilda önskemål direkt till vår nationella uppstallningschef senast 25 juni på
uppstallning@falsterbohorseshow.com. OBS inga önskemål via TDB hanteras.
BOX- OCH ELAVGIFT
Boxavgiften 1800 SEK, bokas via TDB och betalas via SvRF:s system. Betalning ska vara oss
tillhanda senast i samband med betaldagen angiven i propositionen i TDB. Boxavgiften
måste vara inbetald enl. ovan för att din boxplats ska vara bekräftad.
Elavgift 500 SEK, bokas via TDB och betalas via SvRF:s system. Betalning ska vara oss
tillhanda senast i samband med betaldagen angiven i propositionen i TDB.
OBS! Endast hästlastbilar på Falsterbo Horse Shows lastbilsparkering.

MEDDELANDE TILL RYTTARE
Ryttarmeddelande meddelas på hemsidan samt på Equipe.
www.falsterbohorseshow.com/online.equipe.com
FRÅGOR
Skickas till: wannius@falsterbohorseshow.com
TOLKNING
Tolkning av seriereglerna sker av Falsterbo Horse Show och nationell samordnare hoppning
SvRF i samråd.
Välkommen till Falsterbo Horse Show 10–18 juli 2021!
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