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Ponnyallsvenskan Division III - Dalarna
2020 Se särskild ”Coronainformation” vad gäller årets serie
Dressyr
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. Ryttare och ponny ska ha gällande svensk tävlingslicens. Lägsta
ålder på ryttare är 8 år (fyllda under året).

Allmänna bestämmelser

Lag skall bestå av 3-4 ekipage, varav de tre högsta resultaten räknas.
Lagen kan bestå av valfritt antal, B-, C- eller D-ponnyer.
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 II eller högre föregående år äger ej rätt att
starta division III.
Lag ska starta i samtliga omgångar för att kunna få slutplacering i serien.
Division III rids under tre omgångar på våren 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.

Anmälan

Anmälan till serien skall göras till dalarna@ridsport.se senast den 15
februari. Anmälan kan ske därefter, men anmälan debiteras då
efteranmälningsavgift. Anmälningsavgiften 1450 (2175) kr faktureras
anmäld klubb. I anmälan ska uppgift om lagledare finnas med aktuella
kontaktuppgifter, telefon och e-mail adress.

Tävlingsdatum

Omgångar norra zonen: 18/4 Svärdsjö RK, 3/5 Vansbro RK, 30/5 Insjöns
RK. Södra zonen: 25/4 Åsebo RS, 9/5 Falu RK, 23/5 Säterbygdens RK.

Klasser

Serien är skapad som en ingång för ryttaren till att börja tävla och att
debutera i lagsammanhang. Deltagandet och lagkänslan ska vara i
främsta fokus.
Samtliga omgångar rids i LC:1 2015 men bedöms på protokoll för
dressyrryttartest.

Poängberäkning

Hederspriser

Lagsammansättning

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: 7 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje
omgång på 8p, 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. I lagtävlan skall startanmält ekipage
som finns på tävlingsplatsen räknas som startande.
Dalarnas Ridsportförbund delar ut medaljer till alla startande ekipage i
varje omgång. Till slutplacerade i serien delas det ut stallplakett och
rosett samt laghederspris till segrande lag. (Nyhet 2018)
Slutlig prisutdelning sker efter tredje omgången.
Arrangörsbidrag utbetalas från Dalarnas Ridsportförbund;
250 kr/anmält lag till serien/omgång.
Ryttare
Ryttare får endast delta med en ponny i respektive division III-lag.
Ryttare får, om klubben har flera lag, delta med en ponny per lag.
Ponny
Häst får endast starta en gång i samma lag och lagomgång. Har klubben
två lag kan ponny starta en gång per lag med olika ryttare.
Ekipage
Ekipage som startat i högre serie innevarande eller närmast föregående
år får inte starta i lägre serie.
Nyhet 2020!
Klubb med lag i division III 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.

Startordning

Lottning enligt TR II

Frågor till

dalarna@ridsport.se , 0247-404 49
Brott mot dessa bestämmelser kan medföra uteslutning av laget.
Dalarnas Ridsportförbund

Tvist om regler

