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Allmänna bestämmelser

Ponnyallsvenskan Division II - Dalarna
2020 Se särskild ”Coronainformation” vad gäller årets serie
Hoppning
Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året de
fyller 20 år, i kategori A och B för ryttare till och med det året de fyller
13 år, som har gällande svensk tävlingslicens. Lägsta ålder på ryttare är
10 år (fyllda under året).
Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat
räknas. Om laget består av fyra ryttare måste det innehålla ponnyer från
minst två kategorier.
Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid
varje tävlingsomgång. Klubb kan starta med flera lag i serien.
Ryttare får, om klubben har flera lag, delta med en ponny per lag.
Ekipage som startat division I eller högre innevarande år, oavsett
omgång, äger ej rätt att starta division II.
Lag ska starta i samtliga omgångar för att kunna få slutplacering i serien.
Division II rids under tre omgångar på hösten och är en fristående serie.
Serien kan komma att delas i två zoner om antalet lag blir tillräckligt
många. Zonindelningen styrs då av geografin, de klubbar som ligger i
”mitten”, kan placeras i olika zoner från år till annat, beroende på
antalet lag i respektive zon. Efteranmälda lag placeras i zon där plats
finns.
Klubb som deltar i serien kan om det saknas arrangör uppmanas att
arrangera en omgång.
Brott mot dessa bestämmelser kan medföra uteslutning av laget.
Nyhet 2020!
Klubb med lag i division II tillåts att låna en (1) ryttare från en klubb i
Dalarna 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
sändas till Dalarnas Ridsportförbund innan anmälningstidens utgång
för första omgången.

Anmälan

Anmälan till serien skall göras till dalarna@ridsport.se senast den 31
maj. Anmälan kan ske senare i mån av plats, men debiteras då 1,5
gånger avgiften. Anmälningsavgiften 1600 (2400) kr faktureras anmäld
klubb. I anmälan ska uppgift om lagledare finnas med aktuella
kontaktuppgifter, telefon och e-mail adress.

Tävlingsdatum

Klasser

Poängberäkning

Norra zonen: 20/9 Vansbro RS, 3/10 Leksands RK, 25/10 Falu
RS/Svedens PK
Södra zonen: 24/8 Smedjebackens RS, 15/9 Säterbygdens RK, 19/10
Avesta RK Se särskild ”Coronainformation” vad gäller årets serie
Om antalet lag är för få för att delas upp i två zoner kommer det att
utses tre tävlingsplatser med utgångspunkt från de anmälda lagens
geografiska placering (2020)
Nyhet från 2016!
Omgång 1 och 2: LC bed A:1a
Omgång 3: LC+ bed A:1a
I sista omgången rider alla lagen LC+, ingen indelning i A- och B-final.
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.

Om två eller fler lag slutar på samma poäng efter alla omgångar är
resultatet i omgång 3 avgörande för slutresultatet i serien.
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.
Samma poängtabell alla omgångar, ingen koefficient.
Hederspriser

Arrangerande klubb delar ut hederspriser och rosetter till placerade lag i
respektive omgång.
Dalarnas Ridsportförbund delar ut Dalarnas Ridsportförbunds
stallplakett till segrande lag i varje omgång samt stallplakett och rosett
till slutplacerade lag i serien, samt lagpris till segrande lag.
Arrangörsbidrag utbetalas från Dalarnas Ridsportförbund till var
omgång med 300 kr/anmält lag till serien.

Antal ponnyer per ryttare

Startordning

Ryttare får endast delta med en ponny i respektive lag. Ponny får endast
starta en gång i samma lag och lagomgång. Ponny kan dock starta med
olika ryttare om klubben har två lag. Max två starter per
ponny/tävlingsdag.
Lektionsponny som startat i högre division får starta i alla omgångarna i
lägre division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas av
annat syskon. 6-årig ponny som kvalat till avdelning A enligt TR III, tillåts
starta i serien.
Lottning enligt TR III

Frågor till

Dalarnas Ridsportförbund dalarna@ridsport.se , 0247-404 49
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Dalarnas Ridsportförbund

