Dressyrallsvenskan division 1
Dalarna - Värmland - Örebro
2020
Tävlingsomgångar
Omg. 1 v. 24 Vansbro Ryttarsällskap (Dalarna)
Omg. 2 v. 27 Dyltabruk Ryttarförening (Örebro)
Omg. 3 v. 29 Hagfors Uddeholms Ridklubb (Värmland)
• De tre omgångarna rids i MSV C:2 2018 (2 ryttare) samt MSV B:5 (1 ryttare) Lag består av 3
ekipage. Om Jr/Yr ingår i laget används koefficient 1,05 på dennes resultat. OBS! Endast en Jr/Yr
per lag kan erhålla koefficient. Lagledare anmäler före klassens start vilken ryttare!
• Lagets sammansättning får ändras inför varje omgång.
• Ryttare får endast starta en häst/division och omgång.
• Serien är maximerad till 12 lag. Klubb får i mån av plats delta med två lag.
• Två klubbar får bilda allians för att delta i serien. Klubb kan inte anmäla eget lag och dessutom
med andra ekipage bilda allians med annan klubb.
• Lag måste genomföra samtliga omgångar för att erhålla slutplacering i serien. Start med två
ekipage räknas som genomförd omgång.
• Resultatet erhålles genom att ryttarnas resultat adderas. Segrande lag är det lag som har högsta
sammanlagda poängsumma.
• Arrangören delar ut hederspriser och rosetter till placerade lag i varje omgång.
• Serien sponsras av AGRIA genom täcken till slutligt placerade lag efter tre omgångar.
Poängberäkning
Segrande lag får poäng motsvarande antal startande lag +1, tvåan får antalet lag -1 osv. Ex. 10 lag
deltar, vinnaren får 11p, tvåan 9p, trean 8p osv. Grunden för poängfördelningen är den samma
under seriens alla omgångar även om något lag hoppar av serien
Resultat
Om två eller flera lag efter 3 omg. erhållit samma poäng, placeras det lag främst som erhållit högst
domarpoäng i omg. 3. Är även dessa lika avgör resultatet för de lika placerade lagens sämst
placerade ryttare i omg. 3. Om lagen då fortfarande är lika förklaras lagen likaplacerade.

Anmälan sker till Värmlands Ridsportförbund senast den 5 april
Ange klubb, lagledares namn, mailadress och mobiltelefon. Anmälan sker endast på detta vis.
Avanmälan skall ske skriftligt. Anmälningsavgiften 1800:- faktureras postmottagare i anmäld
klubb om inte annat anges i anmälan. Efteranmälan i mån av plats mot förhöjd anmälningsavgift
2200:- Arrangörsbidrag utgår med 400 kr/lag och omgång.
Frågor och anmälan: Värmlands Ridsportförbund, varmland@ridsport.se alt 010-476 47 72

