Allmänna bestämmelser för serier/cuper 2021

Gäller alla serier som administreras av Skånes Ridsportförbund.
Förtydligande, gäller även de serier som man anmäler sig och betalar till Skånes
Ridsportförbund men som regelsätts centralt.
Hoppning
Vår:
Ponnyallsvenskan Div 1, Allsvenskan Div 3
Höst:
Ponnyallsvenskan Div 2, Ridsportallsvenskan Div 2,
Torstensons Senior Cup – Hoppning
Vinter:
Skatan - kombinationstävling
Dressyr
Vår:
Höst:
Vinter:

Ponnyallsvenskan Dressyr Div 1, Ponnyallsvenskan Dressyr Div 3,
Ridsportallsvenskan Dressyr Div 2, Torstensons Senior Cup - Dressyr
Ponnyallsvenskan Dressyr Div 2, Ridsportallsvenskan Dressyr Div 1,
Ridsportallsvenskan Dressyr Div 3
Skatan - kombinationstävling

Arrangörer Skånedistriktet utser arrangörer till de olika serieomgångarna, detta sker
i möjligaste mån på arrangörsmötet inför varje nytt halvår. I andra hand söks arrangörer
bland deltagande klubbar efter att anmälningstiden utgått.
SkRF beslutar om arrangör utifrån följande:
* de logistiska förutsättningarna klubbarna har vad det gäller säkerhet och
servicemöjligheter.
* att anläggningen svarar upp mot de behov av banor, underlag, tävlingsorganisation
samt åskådarplatser som serien i fråga kräver.
Arrangerande klubbar skall ha bestämmelserna tillgängliga. Efter genomförd tävling
skickas resultaten på fil till distriktet. Det är arrangörens ansvar att skicka in resultat
omräknat till poäng, vilket mailas till kansliet, skane@ridsport.se samt till
nästkommande arrangör.
Grupp/zontillhörighet beslutas av distriktet efter anmälningstidens utgång. Hänsyn tas
till det geografiska området och till att det inte skall bli för många lag i någon grupp.
Deltagande klubb bör innan anmälan vara införstådd med att lagomgångar kan komma
att placeras över hela Skåne län.
Förteckning över anmälda lag och gruppindelningar finns på SkRF:s hemsida.
Arrangörsbidraget 560:-/lag från distriktet avser lagstart för 4 ekipage, gäller ej finalen i
Seniorcupen hoppning, Div 3 hoppning eller ”Skatan”. Är det fler ryttare i laget än 4 st
tillkommer 140:- extra per ekipage som tas ut av arrangerande klubb per omgång. Lag
som är anmälda och avanmäler till både distrikt och arrangörer INNAN anmälningstiden
till första omgången utgått slipper betala administrationsavgift. Lag som avanmäler
EFTER anmälningstiden till första omgången utgått kan faktureras 400:-/omgång från
sina grupparrangörer. Avanmälan skall göras både till distrikt och till arrangör.

Klubbtillhörighet Alla klubbar inom Skånes Ridsportförbund, (SkRF) får delta med
lag i SkRF:s serier. Lag består vanligtvis av ett antal ryttare där de tre bästas resultat
räknas men avvikelser finns, se separata serier. Lån av ekipage? Se de seriespecifika
bestämmelserna.

Genomförande Laget skall genomföra samt få ett resultat för samtliga omgångar för
att kunna gå till final och /eller vinna en serie. Lag kan rida omgångarna var för sig som
enskild lagtävling och få ett resultat en placering och poäng för just den omgången.

Deltagande Häst/ponny får endast starta en gång i varje lag. Ryttare får endast

deltaga med en ponny/häst i varje omgång. Ponnyserierna rids gemensamt oavsett
kategorisamhörighet med ryttare till och med det året de fyller 20 år enligt TR. Ryttare
med funktionsnedsättning som klassificerats är välkommen att delta efter sina egna
förutsättningar i Skånes RFs serier. Ekipaget rider då som lagets extra ryttare, de 3 bästa
resultaten räknas. Hör av er till kansliet i samband med er förenings serieanmälan för
mer information.

Individuellt resultat i lagomgångar i dressyren, resultatrankas enligt TR.
Ekipage får inte under tävlingsterminen (2021) starta någon annan serieomgång i
allsvenskans olika divisioner inom samma disciplin, undantaget seniorserierna samt om
man stiger i svårighetsgrad (läs rider Div 2 på våren och går upp till Div 1 på hösten)
Häst/Ponny får endast starta i en serietävling/dag, dvs. inte gå med i både hopplag och
dressyrlag under samma dag.

Brott mot dessa bestämmelser eller mot regler i TR som medför avstängning innebär att
resultatet från ekipaget i den/de omgångar som berörs av regelbrottet räknas bort, och
serieresultatlistan uppdateras.

Poängberäkning Efter varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag får poäng

lika med antalet startande lag i första omgången plus ett, andraplacerade lagets poäng är
lika med antalet startande lag i första omgången minus ett. Exempel: 10 startande lag i
första omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p,
2p, och 1p. Om två eller flera lag i omg 1-2 slutar på samma poängsumma blir lagen
likaplacerade och får samma poäng. Resultaten på tävlingsplatsen, TDB och Equipe skall
alltid ses som preliminära tills de har publicerats på SkRF:s hemsida.

Anmälan och anmälningsavgift Anmälan sker på länk och är bindande, avgiften
faktureras. Betalning skall vara erlagd innan första serieomgången, annars stryks laget.
OBS anmälningslänken stänger kl. 24.00. Anmälningsavgift 2250:-/lag, undantaget Div 3
hoppning och ”Skatan” som är 600:- lag.
•
•
•

senast 31/1 till vårens serier,
senast 30/6 till höstens serier.
Senast 15/10 till vinterns serier

Efteranmälan, Länk aktiveras efter anmälningstidens utgång om distriktet anser att
det finns utrymme i den serien. Efteranmälningsavgift är 1000:-/lag, dvs. totalt 3250:-.
och för Div 3 hoppning och ” Skatan” är det 200:- dvs tot 800:-

Priser, Arrangören: omgång 1-3, rosett, plakett och/eller hederspriser.

Totalsegrare/Final: Arrangören ombesörjer också på plats finalprisutdelningen, dvs.
bästa laget efter 3 omgångar, med priser från distriktet. Vinnande lag får SkRF:s rosetter,
plaketter samt täcken, övriga placerade lagen, räknat efter antal startande i första
omgången, får SkRF:s rosetter och plaketter. Priser skall hämtas på kansliet i Flyinge av
arrangören efter överenskommelse med kansliet. Vinnare/placerade i seniorcuperna, se
specifika seriebestämmelser.
Att tänka på:
Vid oklarheter kring resultat eller frågeställningar om arrangemanget skall
överdomaren kontaktas. Eventuell protest skall vara inlämnad till överdomaren
senast 30 min efter klassens slut. Protesten kostar 100:SkRF har mycket små möjligheter att reda ut något i efterhand!

