Regler för

Ponnyallsvenskan division III

År/tidsperiod

2022 Våren

Gren

Hoppning

Öppen för

Allmänna bestämmelser

•
•
•

Ryttare som under året fyller minst 8år
Ryttare – ålders- och kategoriregler enligt TR
Ekipage som EJ startat högre serier innevarande eller närmast
föregående år.

•
•

Alla serier består av 3 deltävlingar
Serien kan komma att delas in i zoner om det blir många lag.
Efteranmält lag placeras i zon där det finns plats.
Lag ska starta i alla omgångar för att kunna få slutplacering i
serien.
Anmält lag som ej startat omgång har rätt att starta övriga
omgångar, men får ej slutplacering i serien.
Startordningen lottas enligt TR III

•
•
•
•
Lagsammansättning

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Klasser

•
•

Lag ska bestå av 3-4 ekipage, var av de 3 bästa resultaten
räknas.
Klubb kan delta med flera lag
Laguppställning ska anmälas på sätt som arrangören anger i
propositionen / ryttarmeddelandet.
Lagen kan bestå av valfritt antal B-C eller D-ponnyer.
Ryttare får om klubben har flera lag, delta med en ponny per lag
Sammansättningen av lagen kan ändras för varje omgång.
Ponny kan starta med olika ryttare i två klubblag, på nivå enligt
TR
Lektionsponny som startat i högre division får starta i alla
omgångar i lägre division med annan ryttare. Detsamma gäller
ponny som tävlas av annat syskon.
Ungponny tillåts starta då serien rids i bedömning A
NYHET från 2020 Lån skall göras via blankett
Klubblag tillåts att låna in 1 ryttare från 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.
Omgång 1 och 2 rids I LD bed A
Omgång 3 rids i LD bed A:Inverkansridning

Anmälan

•
•
•
•
•
•
•

•
Priser/Hederspriser
•
•

Poängberäkning

•
•
•

Tävlingsdatum

Anmälan skall göras till dalarna@ridsport.se
Vårens serier senast 15 februari
Anmälan skall innehålla aktuella kontaktuppgifter på lagledaren.
Efteranmälan kan enbart göras i mån av plats.
Anmälningsavgiften debiteras 1,5 ggr avgiften.
Anmälningsavgiften 2000:- faktureras anmäld klubb.
Arrangörsbidrag per omgång delas ut med 400:- / lag (höjt
2021)
Extra bidrag om 50:-/lag kan tilldelas arrangören av omgång 3
om extra kostnad uppstått för Inverkansdomare.

Arrangerande klubb delar ut rosetter till placerade lag i varje
omgång.
DRF delar ut medaljer till alla startande ekipage i varje omgång.
DRF delar ut plaketter och rosetter till slutplacerade lag samt
laghederspris till segrande lag
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 flera lag slutar på samma poängsumma efter tre
omgångar avgör inbördes resultat i sista omgången

•
•
•

Zon Norra
Leksand Ridklubb
Insjöns Ridklubb
Mora Ridklubb

23/4 omg 1
7/5 omg 2
11/6 omg 3

•
•
•

Zon Södra
Åsebo Ridsällskap
Falu Ridklubb
Ludvika Ridklubb

9/4 omg 1
21/5 omg 2
13/6 omg 3

Frågor till

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

Datum för godkännande

220108

Tvist om regler

Brott mot dessa bestämmelser kan medföra uteslutning av laget.
Dalarnas Ridsportförbund

