Regler för

Div 4 dressyr

År/tidsperiod

2020

Gren

Dressyr

Öppen för

Serierna är öppna för klubbar anslutna till Örebro Läns Ridsportförbund
Ryttare skall ha licens för en av distriktets klubbar
Ryttare som under seriens kalenderår fyller 8 år (TR 1 mom 111:9)
Tävlingen är öppen för hästar enligt TR

Allmänna
bestämmelser

Tävlingarna hålls på lokal eller regional tävling
Ponny: Serien är full vid 8 anmälda lag
Häst: Serien är full vid 10 anmälda lag
Klubb som deltar ska inom en tvåårsperiod kunna åta sig att arrangera en tävling i
någon av distriktets serier
Arrangerande klubbar förbinder sig att anslå av distriktet anvisat
reklammaterial när sådant finns
Ryttare får ej rida i mer än ett lag
Hästen får göra två lagstarter/lag.
Klubballianser är tillåtna mellan max två (2) klubbar och ska anmälas när laget
anmäls
Alternativ till allians är att klubb kan låna in en ryttare från annan klubb i distriktet,
detta skall godkännas av respektive klubb på särskild blankett som ska lämnas i till
arrangerande klubb
Laguppställning meddelas respektive arrangör enligt meddelande till
ryttare/lagledare
Varje klubb får delta med ett lag. Vid färre än 8 anmälda lag kan klubbarna få
Starta med ytterligare ett lag. Om för många klubbar önskar delta med ett
”andra” lag kan lottning ske
Minimum 4 lag för att serien ska genomföras
Laget ska genomföra samtliga 3 omgångar för att kunna vinna serien
Laget får bestå av 3-4 ryttare och det är de 3 bästa resultaten som räknas
Ekipaget får ej ha erhållit högre än 64% i LB, ryttare får ej ha startat MSV dressyr.
Individuell start är obligatorisk i den klass ryttaren rider för laget
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Anmälan

Anmälan via länk:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bi1b644CTUW4eAwFWtvrKpSCZc
63XNpIudzbAbSZMkJUMVdEQ1lMOFNINlZUMUVQMTRYUk1HNlRNMy4u
senast den 1 juli 2020
Kostnad för serien är 1600 kr som faktureras av distriktet. Avanmälan ska göras senast 2
veckor innan första omgången annars debiteras en administrativ kostnad på 500 kr.
Efteranmälan i mån av plats till en kostnad av 1000 kr
Arrangörsbidrag är 150kr per lag och omgång, faktureras distriktet efter avslutad omgång
via mail eller post.

Omgångar
Plats, tidpunkt

Omg 1: 8 augusti Ramsbergs Ryttarkamrater
Omg 2: 29 augusti Karlskoga Dressage Club
Omg 3: 20 september Viby Rid & Körsällskap

Klasser
Omg

Klasser

1

LC:1

2

LC:1

3

LC:1

Alltid den senaste versionen och de senaste uppdateringarna
Poängberäkning

Segrande lag får poäng motsvarande antal anmälda lag +1, tvåan får antalet lag
-1 osv. Ex. 10 lag är anmälda, 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
De 3 bästa resultaten räknas.
Segrande lag är det lag som har högsta sammanlagda procentsumma
Vid likaplacerade lag i omgångarna placeras det lag främst som har den högsta
individuella % i laget. Är även denna lika avgörs det istället på vilket lag som har den
lägsta % individuellt i laget. Är även denna lika blir laget likaplacerat.
Vid likaplacerade lag i totalen placeras det lag främst som har den högsta % i
finalomgången. Är denna lika placeras det lag främst som har högst % genom hela serien.

Startordning

Lottas enl TR

Priser

Arrangerande klubb delar ut rosett, plakett samt hederspris till ett värde av ca 100 kr per
lagdeltagare. Totalvinnaren erhåller rosett och täcke av Örebro läns ridsportförbund,
sponsrade av Hööks Hästsport, Örebro. Täcke får endast delas ut till totalsegraren ej till
vinnarna i deltävlingarna.
Priserna hämtas av arrangerande klubb på kansliet i tid innan sista omgång, kontakta
Anki för att göra upp tid för hämtning.

Godkänd av
dressyrkomm.

Datum 2020-01-14

Frågor till

Anki Almlöf, 072-2623218, orebro@ridsport.se
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Datum för
publicering

2020-01-14

Tvist om regler

Distriktet har tolkningsrätt
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