.
Regler för

Svenska Ridsportförbundets Cup ”Ride and learn”
RÅ12 (för ryttare tom 12 år) Dressyr cup med fokus på ryttarutveckling

Serieanordnare

Svenska Ridsportförbundet

År/tidsperiod

2020

Gren

Dressyr

Öppen för

Tävlingen är öppen för RÅ 12, (för ryttare tom 12 år), ponnyryttare födda
2008 eller senare. Deltagande ryttare ska ha gällande svensk licens, och
vara svensk medborgare eller sedan minst ett år fram till första omgången
vara stadigvarande bosatt i Sverige. Se TR I, mom. 122.1.
Ponny ska ha giltig svensk licens och giltigt svenskt mätintyg.

Kvalificering

Kvalificering sker på Lokal/* tävling eller högre i klass LB:1 eller högre.
Ekipage skall nå över 60,0% för att kvalificera sig till regionheat.
Ekipage får ej vara placerad i LA P:1 dressyr eller högre (ekipage) de
senaste 24 månaderna

Region heat


●

14 juni Sundby Ridklubb
3 juni Båstad Ridklubb

Regionheat arrangörer kommer tillkomma.
Anmälan via tdb enligt arrangören.
Alla erhåller rosett.

Regionheat

Regionheat rids i klass LA:1, med särskilt domarprotokoll.
Ryttare kan starta med fler ponnyer. Ekipage får endast starta ett region
heat

Bedömning

Punkterna 1-19 bedöms som vanligt.
Allmänt intryck ersätts med bilagt protokoll. (Utgår mer från bilder)

Domare regionheat

Klassen döms av domare med behörighet enligt TR samt en
tränare/ridlärare. Domarna/tränare/ridlärare dömer tillsammans. Muntlig
feedback skall ges i anslutning till ritten till såväl ryttare som ev
medföljande tränare samt föräldrar.

Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, Besöksadress: Herrskogsvägen 2, Tel 0220-45600, Fax 0220-45670/41,
www.ridsport.se

Bedömningspunkter
enligt protokoll med
sex
bedömningspunkter.

1. Handställning
2. Ryttarens sits
3. Skänkelns placering
4. Stöd-kontakten mellan ryttarens hand och ponnyns mun.
5. Harmoni
6. Takt
En glad smile berättar om det du gjort bra.
Två smilisar berättar om det du kan förbättra, så du blir ännu bättre till
nästa ritt.

Priser Region heat

De tre ekipagen får guldbiljett och inbjuds därmed till ”slutaudition”.
Vid 1-4 startande går en till slut audition.
Vid 5-9 startande går två till slut audition.
Vid 10-15 startande går tre till slut audition.
Vid 16 och fler startande går fyra till slut audition.
Arrangerande förening erhåller rosetter och medaljer till samtliga
deltagare samt guldbiljetter till de tre främsta.
De tre främsta från varje regionheat får inbjudan från SvRF att delta på
slutaudition. Skulle något ekipage inte komma till start erbjuds
nästkommande. Osv. Lista med inbjudna ekipage kommer finnas på
förbundets hemsida efterregionheaten.
Ingen fullständig rangeringslista kommer publiceras på förbundets
hemsida

Antal ponny
regionheat

Ryttare får starta med valfritt antal ponny i regionheat, men endast starta
en ponny i slutaudition.

Slut audition

De tre främsta ekipagen från varje regionheat inbjuds till
Slut audition i samband med SM i ponny dressyr.
Dag 1
Program ridning LA:1 på banan med lite tips från domare/tränare. Endast
muntlig feedback
Dag 2
LA:1, med särskilt domarprotokoll.
Ekipage/ponny i slutaudition får inte samma helg starta Mats Mellbergs
RÅ12 dressyr Cup eller SM klass.

Domare slut audition

Klassen döms av lämplig domare med behörighet enligt TR samt en
tränare/ridlärare. Domarna/tränare/ridlärare dömer tillsammans. Muntlig
feedback skall ges i anslutning till ritten till såväl ryttare som ev
medföljande tränare samt föräldrar. Domare i slutaudition utses i samråd
med SvRF.

Priser

Svenska Ridsportförbundet skänker rosetter och medaljer till arrangerande
förening på regionheat samt slutaudition.

Godkänd av
Dressyrkommittén

2019-10-04
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Godkänd av
Tävlingssektionen

2019-12-18

Frågor till Svenska
Ridsportförbundet

Annica Lund. Annica.lund@ridsport.se 0220-456 26

Datum för publicering

2019-12-19

Tvist om regler

Nationella samordnare dressyr
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