Ridsportförbund regler för Blekinge
Working Equitation Cup 2019/2020
Regler för

Blekinge Ridsportförbund WE Cup

Årtal

2020–2021

Gren

Working Equitation

Tidperiod

1 augusti 2020 – 1 augusti 2021

Allmänna
bestämmelser

Cupen rids vid 3 kvaltillfällen samt en distriktsfinal. Om fler närliggande distrikt
anordnar liknande cup kan regionsfinal bli aktuell.
Cupen rids enl Svenska Ridsportförbundets program för Ridskolecupen WE:
https://www.ridsport.se/contentassets/09997b46cf924ef4991ad101be7219e0/we_ridskolec
up_program.pdf
https://www.ridsport.se/contentassets/09997b46cf924ef4991ad101be7219e0/we_ridskolec
up_protokoll.pdf
Cupen delas in i:
Junior cup för barn och ungdomar upp till 18 år på ponny och häst
Senior cup för vuxna ryttare (över 18 år) på ponny och häst
Cupen rids utan krav på licens eller grönt kort. Dock tillämpas Ridsportförbundets
”Code of Conduct” och ”Ridsportens ledstjärnor”, samt utrustning och
säkerhet enl TR X:
https://www.ridsport.se/tavling/ReglerochTR/TR/WorkingEquitation/
Brott mot dessa kommer att resultera i ”Icke godkänt resultat” för aktuell omgång.
Samtliga cup-omgångar läggs in i ”Arrangemang” i TDB av arrangerande klubb och
anmäls via TDB.
Avgift: 200 kr/omgång, som går oavkortat till arrangerande klubb och betalas på det
sätt som anges i proppen/vid anmälan.
I samband med anmälan till Blekinge WE Cup, godkänner man att man kan vara med
på bild i samband med resultatrapportering på distriktets hemsida, sociala medier och
övriga dokument i distriktets regi.

Deltagare

Öppen för alla som kan framföra sin häst i samtliga gångarter. Inget krav på
licenser eller grönt kort. Medlemskap krävs i förening ansluten till Svenska
Ridsportförbundet.
Hästen skall vara minst 4 år och vara vaccinerad enl. de regler som Svenska
Ridsportförbundet tillämpar och försedd med nummerlapp.

OBS
Datum för
Cupen

Innan ni i föreningen /klubben bestämmer datum – Skall ni ta kontakt med
grenledare Marlene Jönsson 073-024 22 32 eller e-post mimmij@home.se
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Ridsportförbund regler för Blekinge
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Arrangör
Föreningar inom Blekinge Ridsportförbund.
Arrangören skall tillhandahålla ett minimum av minst:
Avspärrad Tävlingsarena 20x40 m inkl bokstavsmarkering.
Framridningsarena
Bemanning av sekretariat, domarsekreterare samt banpersonal (1–2 man)
Hindermaterial; 8 bomstöd och 4 bommar, resterande material medtages av
domare/banbyggare, om detta saknas på anläggningen.
Domare/Banbyggare: Marlene Jönsson, distriktsgrenledare.
Arrangören ansvarar för att ta in anmälningar, lotta startordning samt publicera
startlistor och ryttarmeddelande.
Efter genomförd omgång rapporteras resultatet in
till Blekinge Ridsportförbund.
Priser
Priser står Blekinge Ridsportförbund för.
Kvalomgång 1–3: Rosett vid Clear Round.
Distriktsfinal: Rosetter och hederspriser till placerade enl. TR samt rosett
till genomförd ritt. Utesluten= ingen rosett
Kvaltävlingar
och resultat.

I kvalomgångarna sker bedömningen enl Clear Round och ingen betygssättning av de
olika momenten kommer att ske, utan endast feedback lämnas, samt notering om
”Godkänd ritt”. Rosett delas ut till samtliga som genomfört en godkänd ritt.
För att få rida distriktsfinal, måste 2 st. kvalomgångar genomförts med resultatet Clear
Round.
I Distriktsfinalen görs betygsättning med 1–10 av momenten och ranking enl
procentsats med vinst för högst procent.
Tillämpas Regionsfinal tas beslut om antal kvalade i samråd med övriga distrikt.

Tävlingsjury
Christina S, Malin H, Lena F samt Annika A. från styrelsen i BLRF
Rätten till regeltolkning ligger inom tävlingsjuryn område.
Resultatrapportering

Resultaten inrapporteras till Blekinge Ridsportförbund.
e-post blekinge@ridsport.se
Uppdaterade 2020-07-13
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