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Lagsammansättning
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Dressyr
Tävlingen är öppen för alla dalaekipage som är behöriga att starta
på denna nivå, dvs uppklassning enligt TR gäller.
Division II rids på regional tävling. Division II Dalarna arrangeras på
hösten.
Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid
varje tävlingsomgång. Klubb kan i mån av plats starta med flera lag i
serien.
Lag ska starta i samtliga omgångar för att kunna få slutplacering i
serien.
Division II rids under tre omgångar 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.
Lag består av högst tre ekipage varav samtliga resultat räknas. Även
start med endast två ekipage räknas som genomförd omgång.
Lagsammansättning anmäls till respektive arrangör i enlighet med
arrangörens anvisningar.
Ändringar i inlämnad laguppställning får göras dock senast en timme
före lagklassens början vid aktuell omgång.
Om Jr/Yr eller lektionsekipage ingår i laget används koefficient 1,05 på
dennes resultat.
OBS! Endast en ryttare per lag kan erhålla koefficient. Lagledaren
anmäler eventuell koefficientryttare före klassens start.

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.
Ryttare
Ryttare får endast delta med en häst respektive division II lag. Ryttare
får, om klubben har flera lag, delta med en häst per lag.

Häst
Häst får endast starta en gång i samma lag och lagomgång. Häst får
starta i alla omgångar i lägre division med annan ryttare.
Ekipage
Ekipage som startat i div I innevarande eller närmast föregående år får
inte starta i lägre serie.
Anmälan

Anmälan till serien skall göras till dalarna@ridsport.se senast den 4
juni. Anmälan kan ske senare i mån av plats, men anmälan debiteras
då 1,5 ggr avgiften. Anmälningsavgiften 1550 kr faktureras anmäld
klubb.
I anmälan ska uppgift om lagledare finnas med aktuella
kontaktuppgifter, telefon och e-mail adress.

Tävlingsdatum

Klasser
Poängberäkning

Omgångar:
Norra zonen: 22/8 Malung-Sälens RK, 12/9 Mora RK, 17/10 Leksands
RK
Södra zonen: 28/8 Falu RS, 28/9 Säterbygdens RK, 2/10
Hedemorabygdens RK
Om antalet lag är för få för att dela i två zoner kommer
tävlingsplatserna att läggas med hänsyn till den geografiska
placeringen av anmälda lag.
Omgång 1-3: Två ekipage rider LB:3, Ett ekipage rider LA:4.
Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt i alla dressyrserier.
Vid varje omgång erhåller lagen poäng enligt följande:
Segrande lag erhåller 10 poäng, 2:an 8 p, 3:an 7 p, 4:an 6 p osv.
Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängsumma blir
lagen likaplacerade och erhåller båda samma poäng.
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 placerade delas segern.

Hederspriser

Godkänd av tävlingssektion
Frågor till
Tvist om regler
Uppdaterad 210221/TW

Arrangerande klubb delar ut hederspriser och rosetter till placerade
lag i respektive omgång.
Dalarnas Ridsportförbund delar ut distriktsplaketter till segrande lag i
omgångarna 1-3. Till slutplacerade lag delas plaketter och rosetter ut
samt hederspris till segrande klubb. Utdelning sker efter tredje
omgångens prisutdelning.
Kontakt totta.wikstrom@ridsport.se
Dalarnas Ridsportförbund , dalarna@ridsport.se 0247-40 449
Dalarnas Ridsportförbund

