Nivå 2 - "Träna på att tävla"

Regler för
Serieanordnare

År/tidsperiod
Gren
Öppen för

Allmänna
bestämmelser

Klasser

Serieanmälan

Dressyrallsvenskan Division 2 – Ponny – hösten
Blekinge Ridsportförbund -Original
Blekinge Ridsportförbund (Blekinge RF) ansvarar för serien- division 2.
Det ska vara minst tre lag anmälda för att serien ska genomföras.
Blekinge RF beslutar att man rider Dressyrallsvenskan som en serie med
tre (3) omgångar där det lag med högst poäng vinner = totalsegrare av serien.
Blekinge RF tillåter max 10 lag att deltaga i serien.
Det är tillåtet med allianslag eller med inlåning av ekipage från annan förening,
allianslag / ekipaget ska vara ansluten/ medlem i förening som tillhör Blekinge
RF. Inlåning av ryttare ska tillstyrkans av ordf., eller kassör i båda föreningarna,
samt anmälas till arrangerande klubb och Blekinge RF.
Deltagande lag och övrig info publiceras på www.ridsport.se/blekinge
hemsida, under tävling- serier.
2022
Dressyr ponny
Dressyrallsvenska division 2 är öppen för föreningar anslutna till
Blekinge Ridsportförbund. Deltagande ryttare ska ha gällande svensk
tävlingslicens för den förening de representerar senast vid första omgången.
Ponny ska ha giltig svensk licens och giltigt svenskt mätintyg.
TR I och TR II gäller.
Tävlingarna ska genomföras på 2* tävling.
Dressyrallsvenskan division 2 rids under andra halvåret och ska vara avslutad
senast 30 november.
Minst tre (3) ekipage – max fyra (4) ekipage ska ingå i varje lag,
där tre (3) ekipage är resultatgrundande.
I laget kan ingå ponnyer i alla kategorier.
Ryttare kan delta i laget till och med det året ryttaren fyller 20 år.
Ryttare kan endast rida med en ponny per lag.
Deltagande lag/förening äger rätt att ändra lagsammansättningen vid varje
omgång. Ändringar i inlämnad laguppställning får göras fram till en timme
innan lagklassens början vid aktuell omgång.
Program: Lätt A:1 (2017)
Detta program ska ridas i samtliga tre (3) omgångar.
Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt i alla serier.
Anmälan är bindande, görs på särskild blankett som finns på hemsidan.
Anmälan skickas till blekinge@ridsport.se senast den 25/8 - 2022.
Lagavgfiten 1000 kr betalas till Bg 516–2359 Blekinge RF ange klubb, lag, ponny,
samt vilken Div det gäller.
Efteranmälan är tillåten fram till en vecka innan 1:a omgången.
Ingen lagkvalifikation från lägre serie behövs.
All info, samt bestämmelser hittar du på vår hemsida,
www.ridsport.se/blekinge

Sida 1 av 3

Nivå 2 - "Träna på att tävla"

Kvalificering/Uppklassning

Ekipage som genomfört någon omgång i Dressyrallsvenskan division 1
ponny (Lagtävlansprogram eller Lätt A:P1) med 64 % eller högre procent,
startat FEI- klass de senaste 24 månaderna äger ej rätt att delta.
I övrigt gäller TR I och TR II.

Arrangemang

Deltagande förening ska vara beredd att arrangera en kvalomgång.
Tävlingsarrangemangen tilldelas i första hand de föreningar som ansökt
om att anordna tävling. Distrikt kan ålägga deltagande förening att
anordna tävling.

Anmälan till omgångar

Anmälan till respektive omgång görs, enligt arrangörens proposition,
samt startavgiften 400kr/lag- per omgång, tas ut av arrangerande förening.

Domare

Domare i division 2 regleras av TR.

Resultatberäkning/
poängberäkning

Vid varje omgång slås varje lags tre bästa ekipages procent för respektive
ritt ihop till en summa och delas med tre till en total lagsnittprocent.
Lagsnittprocenten utgör lagets resultat vid aktuell omgång.

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng enligt följande:
Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande
lag plus ett (+1), andra placerade lagets poäng är lika med antalet i första
omgången startande lag minus ett (-1).
Segrande lag i serien är det lag som har högst sammanlagd poäng efter
tre omgångar.
Exempel
8 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång på:
9p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p.
Om två eller flera lag i omgång 1–3 slutar på samma resultat blir lagen
likaplacerade och erhåller båda samma poäng.
Exempel: Vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen (9+7)/2= 8 p,
ingen tvåa, trean 6 poäng.

Särskiljning efter omgång 3

Om två eller fler lag slutar på samma poängsumma efter omgång 3,
placeras det lag före vars tredje bästa ryttare har det högsta resultatet vid
sista omgången. Är även detta lika placeras det lag före vars näst bästa
ryttare har högsta resultat. Är även detta lika förklaras lagen likaplacerade.

Priser omgångarna

Arrangerade förening ansvarar för priser till omgång 1-2-3.
Placerade enl. TR

Priser seriesegrare

Blekinge RF ansvar för priser till totalsegrande lag.
Placering 1:a-pokal, rosett, medalj.
placering 2:a -3:e erhåller rosett, medalj.
Den som arrangerar 3:e omgången ska kontakta Blekinge RF om priser till
totalsegrande lag.
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Resultatredovisning

Blekinge Ridsportförbund publicerar omgångsresultat och aktuell tabell
på hemsidan direkt efter avslutad omgång.
Förening ansvarar för resultatrapportering till distrikt efter tävling till
blekinge@ridsport.se gärna med foto på lagen.

Frågor till

Blekinge RF blekinge@ridsport.se 0708–929020 eller
grenledare Karoline Lindahl karoline.lindahl@oktv.se

Godkänd av
Dressyrkommittén

2020-03-24
2020-08-21

Godkänd av
Tävlingssektionen
Frågor till Svenska
Ridsportförbundet
Datum för publicering
Tvist om regler

Annica Lund. Annica.lund@ridsport.se 0220-456 20
2022-07-28
Blekinge RF i samråd med grenledare – dressyr i Blekinge RF samt
nationella samordnare dressyr-SvRF.
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