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Öppet för

2020
Hoppning
Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med
det året de fyller 20 år, i kategori B för ryttare till och med det
året de fyller 13 år, som har gällande svensk tävlingslicens.

Allmänna bestämmelser Div. I rids kalenderårsvis.
Div. I serien skall bestå av minst 4 lag vid första omgången för
att få räknas som kvalifikation till Elitserien.
Div. I-serie med färre än fyra lag i första omgången kan fullföljas,
men gäller ej som kvalifikation till elitserien.
Distrikten äger rätt att anordna så många div. I-serier som
antalet anmälda lag medger. Division I-serie kan samordnas
över distriktsgränserna.
Distriktsförbunden beslutar om antal lag per klubb i div. I.
Det segrande laget i varje div. I-serie flyttas upp till elitserien.
Om klubb redan har lag i elitserien skall närmast i serien
efterföljande lag flyttas upp. Detta gäller även om det segrande
laget avstår från att starta i elitserien. Lag placerat på 4:e plats
eller sämre i division 1 kan ej erbjudas plats i elitserien.
Klubb som flyttas ned från elitserien kan ej under samma
säsong kvalificera sig till elitserien via div. I.
Lag ska starta i samtliga omgångar för att kunna få
slutplacering i respektive divisions serie.
Klubb som deltar i div. I serie ska under en två-årsperiod
kunna arrangera minst en delomgång i div. I.
Resultat för div. I samtliga omgångar skall skickas till respektive
distrikt direkt efter avslutad tävling.

Lagsammansättning

Respektive distrikt ansvarar för att slutresultatet från div. I skickas
till zonledarna och SvRFs kansli snarast efter seriens avslut.
Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas
resultat räknas. Om laget består av fyra ekipage ska laget bestå
av ekipage från minst två ponnykategorier.
Lån av ryttare

Klubb med lag i div. I tillåts att i aktuell serieomgång med final
låna en (1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma
serie. Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån
av ryttare enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda
berörda klubbarna samt skriftligt tillställas respektive distrikt för
div. I innan anmälningstidens utgång före första omgången.
Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för
mer än en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare
som lånats ut av sin moderklubb.
Antal ponny per ryttare
Ryttare får endast delta med en ponny i respektive div. I
lag. Ryttare får, om klubben har två lag, delta med en ponny
per lag. Ponny får endast starta en gång i varje
serieomgång.
Ungponny
6 årig ungponny tillåts endast starta om den kvalificerats sig,
dvs. genomfört två felfria ritter i avd. B på samma höjd eller
högre, med aktuell ryttare, dock ej samma dag, se mom. 304
TR III.
Ekipage får ej starta i samma omgång i elit och div. I. Efter
stadigvarande ryttarbyte är det dock 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.

Anmälan

Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på
laget vid varje tävlingsomgång.
Anmälan till div. I skall göras till Dalarnas Ridsportförbund,
dalarna@ridsport.se Ordinarie anmälningstid utgår 15 februari
2020

Tävlingsdatum

2/5 Mora Ridklubb, 30/5 Orsa Ridklubb, 27/6 Storbyns Ryttare

Klasser

Div. I-serier administreras av distriktsförbunden.
För att vara kvalificerande till elitserien skall div 1-serie bestå
av fyra till tolv lag, och svårighetsgraden lägst vara:
Omgång 1 och 2: LB
Omgång 3: Lätt A

Poängberäkning

Bedömningen skall vara Laghoppning enl TR III mom. 320.
Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller
poäng lika med antalet i första omgången startande lag plus
ett, andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första
omgången startande lag minus ett.
Exempel: 10 startande lag i första omgången ger en
poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p,
3p, 2p och 1p. Om två eller flera lag i omgång 1 - 3 slutar på
samma poängsumma, blir lagen likaplacerade. 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. Om ej heller
detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars näst sämst
placerade ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I
lagtävlan skall startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen
räknas som startande.
Div. I: Respektive distrikt beslutar om koefficient skall användas i
sista omgången. Dalarnas Ridsportförbund tillämpar inte
koefficient i sista omgången.

Hederspriser

Svenska Ridsportförbundets plaketter delas till segrande lag i
varje omgång. SvRFs plaketter och rosetter delas ut till
totalplacerade lag serien. Lagpris till segrande lag i serien.

Startordning
Godkänd av
Tävlingssektione
n
Frågor till

Lottning enligt TR III

Datum för publicering
Tvist om regler

2018-11-15
Dalarnas Ridsportförbund

dalarna@ridsport.se 0247-404 49

