Regler för
Grand Prix 1* Skåne
Serieanordnare
Hoppning Grand Prix Sverige AB:
Organisationsnummer: 559294-7914
Åkarpsgården
235 38 Vellinge
via firmatecknarna Jonas Holmberg och Magdalena Regårdh.
År/tidsperiod
Höstsäsong 2022-vårsäsong 2023.
Gren
Hoppning
Öppen för
Öppen för ekipage med svensk licens som senaste 24 månadsperioden inte startat i 1,30 m
hoppning eller högre. Ryttare som senaste 24 månadsperioden startat 1,40 m hoppning eller
högre får inte starta Grand Prix 1* Skåne.
Kval och kvalplatser
Åtta (8) kvalplatser.
Tidsprogram kval
Lördag. Kval 1,10 m bed A:0.
Söndag. Delfinal Grand Prix 1* 1,15 bed A:1a.
Delfinalernas genomförande
Till varje delfinal Grand Prix kvalar 30 ekipage. Ekipage måste genomföra kval för att få starta
delfinal Grand Prix. Segraren i varje Grand Prix delfinal är direktkvalad till slutfinal. Omvänd
startordning i Grand Prix delfinal. Ryttare får starta max tre (3) hästar i Grand Prix delfinal.
Kvalomgång som oavsett anledning helt eller delvis ställs in ersätts inte.
Avgifter delomgångar
Startavgift delomgång 500 kr. För ekipage som inte kvalar till Delfinal Grand Prix ska en start
erbjudas under tävlingen.
Priser kval och delfinal
Kval: rosett och 250 kr till placerade ekipage.
Delfinal: segertäcke, rosett och premier. 1000 , 750, 500, 250 till övriga placerade.

Serieanmälan
Anmälan sker via www.gpsverige.com
Deltagaravgift 795 kr (inkl. moms 6 %) per ekipage betalas i samband med anmälan till
swish 123 318 83 72 eller bankgiro 5603-2378.
Deltagarbevis
Man kan delta i kval när man har registrerat sig och deltagaravgiften har kommit in. Anmälan
till serien är öppen fram till kval åtta (8).
Resultat och beräkning kval 1-8
Poängtabell:
Segrare
30 poäng, direktkvalad till final
2)
29 poäng
3)
28 poäng
4)
27 poäng
o.s.v. i fallande skala. Poäng utdelas endast för ekipage som genomför grundomgången i
Grand Prix delfinal.
Slutfinal, startande
Till Grand Prix slutfinal går de 60 ekipage med flest poäng efter 8 kvaltävlingar + segrarna
från varje kval. Totalt 68 ekipage. Ryttare som kvalat fler än tre hästar till final kommer att
ersättas enligt poängtabellen efter omgång 8 för att uppnå 60 starter + kvalsegrarna i
finalens omgång 1.
Ekipage med lika poäng efter delomgångarna sorteras i första hand efter högsta placering, i
andra hand näst högsta placering och i tredje hand tredje högsta placering. Skulle ekipage
efter detta sluta på lika poäng kommer samtliga dessa att få delta i slutfinalen. Ryttare får
starta max tre (3) hästar i Grand Prix slutfinal.
Slutfinalens genomförande
Arrangeras i samband med Flyinge HK:s 4*/5* tävling i februari-mars 2023.
Finalen rids över två dagar med kval och final.
Kval: 1,15 m bed A:0.
Final: 1,15 m Till final går de 30 bästa ekipagen från omgång 1. Ryttare får starta en (1) häst i
Grand Prix Final. Ryttare som kvalat mer än en häst till Grand Prix Final väljer själv vilken den
ska starta. Startlistan till final fylls på i resultatordning för att uppnå 30 starter.
Finalen rids i två omgångar. Till omgång 2 går de 8 (25%) bästa som genomfört omgång 1
oavsett antal fel. Båda omgångar rids i ved. A:0. Omgång 2 går över förkortad bana.
Eventuella fel från omgång 1 följer med till omgång 2. Startordningen i omgång 2
enligtomvänd resultatlista från omgång 1.
Startordning slutfinal
I finalens kval lottas startordningen. I final är det omvänd startordning d.v.s. den som segrar i
kvalet startar sist o.s.v.

Priser slutfinal
Rosett och premier.
15 000, 10 000 kr, 6000 kr, 3000,
placering 5-8 1500, 800 kr till övriga placerade.
Seriebonus
Ekipage får tillgodoräkna poäng från 6 omgångar.
De tre ekipage som samlat flest poäng efter kvalomgång 8 erhåller:
1) 15 000
2) 10 000
3) 5 000
Prisutdelning sker före finalens första omgång.
Meddelande till ryttare
Ryttarmeddelande till Grand Prix slutfinal kommer publiceras på www.gpsverige.com
Frågor till serieanordnaren
Jonas Holmberg
grandprix@ridcenter.se
Magdalena Regårdh
mregaardh@hotmail.com
Frågor till Svenska Ridsportförbundet
Robert Solin
0220-456 14
robert.solin@ridsport.se
Tvist om regler
Hoppning Grand Prix Sverige AB och nationell samordnare hoppning SvRF i samråd.
Godkänd av Hoppning Grand Prix Sverige AB
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