Regler för

Folksam Ponnyallsvenska (elitserien), lag-SM 2022

Anordnad av

Svenska Ridsportförbundet

År/tidsperiod

2022

Gren

Ponnyhoppning

Öppen för

Folksam Ponnyallsvenska (elitserien) rids kalenderårsvis. Folksam Ponnyallsvenska
är öppen för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.
Kvarvarande lag i respektive zon från Folksam Ponnyallsvenska 2021 samt de bästa
lagen enligt uppflyttningsbestämmelserna i respektive zon från Ponnyallsvenskan
division I 2021 är kvalificerade att rida 2022.
Tävlingen är öppen i kategori B för ryttare 8-13 år, i kategori C och D 8-20 år, som
har gällande svensk tävlingslicens och som är svensk medborgare eller sedan minst
ett år stadigvarande bosatt i Sverige. Se TR I, mom 122.1. I omgång 3 och final är
lägsta ålder 10 år.
Ponny ska ha giltig svensk licens och giltigt svenskt mätintyg.

Allmänna
bestämmelser

Folksam Ponnyallsvenska rids alltid som en fristående klass med endast avdelning
A. Folksam Ponnyallsvenska rids enligt TR III 321 Laghoppning. Förening får delta
med ett lag per division.
Propositioner och resultat för Folksam Ponnyallsvenska ska skickas till Svenska
Ridsportförbundets kansli.
Ponnyer
6-årig ungponny tillåts endast starta om den kvalificerat sig, dvs. genomfört två
felfria ritter i avdelning B i samma klass eller högre under aktuellt år, med aktuell
ryttare, dock inte samma dag som omgången rids.

Zonindelning

Folksam Ponnyallsvenska delas in i sex zoner: Polar, Nord, Central, Öst, Väst och
Syd. Zonerna ska bestå av fem till tio lag. Vid färre än fem lag i zons första omgång
går endast ett lag till final.

Lagsammansättning

Lag ska bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat räknas. Om
laget består av fyra ekipage måste laget bestå av ekipage från minst två
ponnykategorier.
Ekipage ska vara kvalificerat till Medelsvår B för start i omgång 3 och final. Se TR III
mom 301.1.3 och 302.
Lagens sammansättning får ändras inför varje kvalomgång och final. Ekipage får
starta både Folksam Ponnyallsvenska och Ponnyallsvenskan division I för samma
förening, dock inte i samma omgång. Ryttare får endast delta med en ponny i varje
elitomgång. Ponny får endast starta en gång i varje elitomgång.
Efter stadigvarande ryttarbyte är det tillåtet att starta samma ponny i alla
omgångar i lägre division.
Lektionsponny som startat i högre division får starta i alla omgångarna i lägre
division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av flera syskon i
samma familj.
Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget.
Om startanmält ekipage är förhindrat att starta på grund av skada eller sjukdom,
verifierad av läkare respektive veterinär, som uppstått på ryttare eller häst efter
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ändringstidens utgång, äger laget rätt att starta med sina tre övriga ekipage. Inga
andra ändringar får göras i samband med detta.
Lån av ryttare

Förening med lag i Folksam Ponnyallsvenska tillåts att i kvalomgång och final låna
en (1) ryttare från en förening som saknar eget lag i Folksam Ponnyallsvenska.
Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie förening. Lån av ryttare enligt
ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda föreningarna, samt skriftligt
vara SvRF:s kansli (robert.solin@ridsport.se) tillhanda innan ordinarie
anmälningstids utgång för första omgången.
Ryttare får inte tävla i Folksam Ponnyallsvenskas och Ponnyallsvenskans olika
serier för mer än en förening under samma kalenderår. Undantag för ryttare som
lånats ut till Folksam Ponnyallsvenska av sin moderförening. Sådan ryttare kan
endast lånas ut till högst en annan förening.
Blankett finns här: http://www.ridsport.se/Tavling/Hoppning/Regler/

Allians

Lag kvalificerat för deltagande 2022 från Gotland, som inte har tillräckligt antal
ekipage, kan efter godkännande Svenska Ridsportförbundet bilda allianslag
tillsammans med andra föreningar i samma zon.
Sådan allians ska skriftligt anmälas till SvRF centralt senast 31 januari 2022. Om de
föreningar som ingår i ett allianslag, var för sig till påföljande år har möjlighet att
samla egna lag, avgör SvRF om utrymme finns att låta dessa lag starta i Folksam
Ponnyallsvenska påföljande år.

Serieanmälan

Anmälningsavgiften är 1000 kr per lag.
Anmälan görs dels genom att blankett på ridsport.se fylls i och skickas till
robert.solin@ridsport.se, samt genom att anmälningsavgiften sätts in på Svenska
Ridsportförbundets bankgiro 167-5115 senast 31 januari 2022.
Ange ”FPA 2022+föreningsnamn”, inget annat på betalningen. Anmälan
registreras först när både anmälningsavgiften är betalad och fullständigt ifylld
anmälningsblankett är Svenska Ridsportförbundet tillhanda.
Vid anmälan senare än 31 januari 2022 är anmälningsavgiften 1500 kr.
Lag som kvalificerat sig till Folksam Ponnyallsvenska, men inte avser att starta, ska
avanmäla till SvRF centralt före 31 januari 2022.
Kvalificerat lag som inte avanmält enligt ovan ska betala 500 kr till Svenska
Ridsportförbundet bg. 167-5115 utan anmaning senast 28 februari aktuellt år.
Blankett finns här:
https://www.ridsport.se/Grenar/Hoppning/tavlingregler/Ponnyallsvenskan/

Arrangemang

Deltagande förening ska vara beredd att arrangera en kvalomgång.
Tävlingsarrangemangen tilldelas i första hand de föreningar som ansökt om att
anordna tävling. Svenska Ridsportförbundet kan ålägga deltagande förening
innevarande och/eller föregående år att anordna tävling.
Tidtagning ska ske elektroniskt. Arrangörer ska helst kunna erbjuda uppstallning
till deltagande lag.

Anmälan och
avanmälan till
kvalomgångar

Anmälan till respektive omgång görs enligt arrangörens proposition i TDB. På
anmälan anges följande: förening, gren samt lagledare med adress, telefon, mejl,
och preliminär laguppställning.
Eventuell avanmälan måste göras till respektive arrangör, som anmäler detta till
SvRF på av förbundet fastställt sätt. Förening som inte avanmält innan ordinarie
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anmälningstids utgång är skyldig att betala anmälningsavgiften.
Anmälningsavgift: 500 kr/lag och kvalomgång. Avgiften betalas till
tävlingsarrangören enligt propositionen.
Startordning lottas av SvRF centralt för samtliga kvalomgångar vid ordinarie
anmälningstids utgång till första omgången i den tidigaste serien.
Lagledare ska anmäla tre eller fyra ekipage till lagklassen innan klassen stänger för
ändringar. Lagledare ska också anmäla ett femte reservekipage om sådant finns på
plats.
Arrangören ska bereda plats åt fem ekipage från deltagande lag i befintlig klass
dagen innan eller samma dag innan lagklassen.
Kvalomgångar, platser

Folksam Ponnyallsvenska består av tre omgångar.
Omgång 1: publiceras på ridsport.se
Omgång 2: publiceras på ridsport.se
Omgång 3: publiceras på ridsport.se
SvRF kan besluta om andra datum.
Final/lag-SM: 5-6 juni Strömsholms RF
Omgångarna rids på 2*/3* tävlingar/meeting, finns här:
https://www.ridsport.se/Grenar/Hoppning/tavlingregler/Ponnyallsvenskan/

Klasser kvalomgångar

Omgång 1: Lätt A.
Omgång 2: Lätt A +5 cm.
Omgång 3: Medelsvår B.

Poängberäkning

Vid varje omgång tar lagen poäng. Segrande lag får poäng lika med antalet i första
omgången startande lag plus ett, andraplacerade laget minus ett o s v.
Exempel: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång
på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p och 1 p. Om två eller flera lag i omgång
1-3 slutar på samma resultat blir lagen likaplacerade och får delad poäng för de
placeringar de kommit på.
Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre omgångar avgör
inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel
i de tre grundomgångarna. Är även detta lika är lagen likaplacerade. I lagtävlan ska
startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande.
Poängen i Folksam Ponnyallsvenska tredje omgång ges koefficienten 1,5.
För att räkna sammanlagt resultat i serien ska lag starta i alla kvalomgångarna.
Lag som inte fullföljer serien utesluts och får ingen slutpoäng.

Ryttarpoäng

Individuella championatspoäng/poäng per riden grundomgång (final rids i två
omgångar)
Höjd/poäng
Lätt A; 0 fel
Lätt A; 1–4 fel
Lätt A +5 cm;
0 fel
Lätt A +5 cm;
1–4 fel
Medelsvår B;
0 fel

Omg 1–3
9
5
12

Final/omg
–
–
–

6

–

15

20
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Medelsvår B;
1–4 fel

8

10

Priser kvalomgångarna

Placerat lag, dock minst lag 1-3, får plakett och särskild cuprosett. Folksam
bekostar och Svenska Ridsportförbundet tillhandahåller.

Priser seriesegrare

Totalsegrande lag i varje zon får täcke, plakett och cuprosett vid särskild
prisutdelning efter tredje omgången. Totalsegrande lags lagledare får plakett och
cuprosett.
Folksam bekostar och Svenska Ridsportförbundet tillhandahåller täcke, plakett och
rosett.

Nedflyttning till 2023

Nedflyttning till 2023: Utöver lag som inte fullföljt de tre omgångarna nedflyttas så
många lag som krävs för att bereda plats för segrande lag i Ponnyallsvenskan
division 1. Klubb som utan vägande skäl inte fullföljer serien flyttas automatiskt
ner. SvRF avgör frågan.
Klubb som flyttats ned från Folksam Ponnyallsvenska kan inte under samma
säsong kvalificera sig via division 1 till Folksam Ponnyallsvenska.

Uppflyttning till 2022
och 2023

Segrande lag i Ponnyallsvenskan division I 2021 respektive 2022 får plats i Folksam
Ponnyallsvenska 2021 respektive 2022. Om zon efter detta inte har tio lag erbjuds
i ordning lag två, tre och fyra o s v i respektive division I-serie plats i Folksam
Ponnyallsvenska.
Om zon fortfarande inte är full erbjuds plats åt nedflyttade lag 2021 respektive
2022 i resultatordning.

Final, lag-SM

Strömshoms RF 5-6 juni
Till SM-final går två lag per zon. Om zon haft färre än fem startande i första
serieomgången går ett lag vidare till final. Ryttare ska ha ingått i laget i minst en av
kvalomgångarna.
Finalen rids som 4* Medelsvår B bed Laghoppning, enligt bestämmelserna för
laghoppning i två omgångar, TR III mom 321. Startordningen lottas av arrangören
enligt TR. Fem ekipage får anmälas till finalen. Reservekipaget räknas i
prishänseende som startande ekipage.
De sex främsta lagen och samtliga lag med samma antal fel som det sjätte går
vidare till andra omgången. Omvänd startordning efter resultatet i omgång 1.
Laguppställning får ändras inför andra omgången, startordningen kan ändras.
Endast de fem ryttare och fem ponnyer som anmälts till finalen kan användas.
Lagen tar med sig felen från omgång 1. Om lagen har samma antal fel efter
omgång 1, behåller de startordningen från första omgången.
Har två eller flera lag efter finalen lika minsta antal felpoäng sker en omhoppning
om medaljer. Resultaträkning i omhoppningen enligt bed A:0. Guldomhoppning
sist.
Lag med lika antal fel efter båda omgångarna som inte deltagit i omhoppning skiljs
åt genom tiderna i andra omgången, därefter via fel i första omgången och tdi i
första omgången. Den sammanlagda tiden för de tre bästa ryttarna i laget räknas
ihop.
För att få medalj måste lag ha genomfört båda finalomgångarna. Tre medaljer
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delas alltid ut under förutsättning att minst tre lag genomfört båda
finalomgångarna.
Anmälan final/lag-SM

Genom proposition i TDB från arrangören. Anmälningsavgift: 500 kr/lag.

Priser final/lag-SM

Svenska Ridsportförbundet står för SvRFs SM-täcken till segrande lag samt SvRFs
SM-medaljer, SvRFs plaketter, RF:s mästerskapstecken och rosetter till lag 1-3.
Arrangören står för resterande priser.

Ersättare till final/lagSM

Vid eventuella återbud till finalen från kvalificerade lag erbjuds plats till nästa lag i
resultatlistan från respektive zon, dock lägst fjärdeplacerade laget.

Godkänd av
Hoppkommittén

2021-12-07

Godkänd av
Tävlingssektionens
regeglrupp

2021-12-10

Frågor till

Robert Solin, robert.solin@ridsport.se 0220-456 14

Datum för publicering

2021-12-14

Tvist om regler

Nationell samordnare hoppning har tolkningsrätt
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