Regler för

Allsvenskan Hoppning Div 3

År/tidsperiod

2021

Gren

Hoppning

Öppen för

Tävlingen är öppen för ekipage tävlande för Skånsk Ridklubb

Allmänna
bestämmelser

Tävlingen avgörs på inbjudningstävlingar under tidsperioden 15/2-15/6. Anmälda
lag indelas i zoner av Distriktets hoppkommitté, minst 5, högst 10 klubbar per zon.
Zonledare utses och ansvarar för att det genomförs 3 omgångar i varje zon, samt
att resultatrapporteringen till kansliet genomförs efter varje omgång. Vinnare blir
det lag med flest poäng inom varje zon. Minst 5 anmälda lag krävs för att serien
blir av. En utbildad licensierad tränare/ridlärare och en överdomare ska finnas på
framhoppningen under hela klassen.

Lagsammanställning

Lag skall bestå av 3-8 ekipage.
Inga lån av ryttare tillåts. Lag måste bestå av minst tre ekipage.
Ekipage får inte ha deltagit i högre serier innevarande eller föregående kalenderår,
men ponny/häst får ha deltagit med annan ryttare.
Lagdeltagarna får ändras mellan omgångarna.
Överåriga ryttare enligt mom 111, 9.5.3 välkomna.
Ryttare med funktionsnedsättning som klassificerats är välkomna att delta efter
sina egna förutsättningar i Skånes RFs serier. Ekipaget rider då som lagets extra
ryttare. Även mixlag med ponny och häst. Teamklädsel samt annat lagnamn än
klubbnamnet är tillåtet.

Anmälan

Anmälan och betalning sker på länk enligt ”Din Kurs”, anmälan är bindande.
Anmälningsavgift 600:-/lag.
Sista anmälningsdag 31/1-2021
Efteranmälan i mån av plats mot en extra avgift på 200:- (800 :- tot)
Skulle något lag behöva stryka sig från serien/specifik omgång skall avanmälan
både göras till Skånes Ridsportförbund och de arrangerande klubbar som ingår i
zonen. Lagavgift på 560:- per lag tas ut av arrangören, avser 4 ekipage. Det
tillkommer 140:- per ekipage för ekipage nr 5-8. OBS Både Licens och
vaccinationer i ordning är ett krav. Det åligger både ryttare, lagledare samt
arrangörer som tar emot anmälan att ha koll på detta.

Omgångar
Plats, tidpunkt

Zonomgångarna rids mellan 15/2-15/6

1

Klasser

Poängberäkning

Omgångarna rids på inbjudningstävling öppen för deltagande lag i sin egen zon i
klass
1. 0,40 eller 60 cm på ponny (valbart för ryttare tom 20 år) och 0,60 cm häst
(samt överåriga ryttare) .
2. Överåriga ryttare mom 111, 9.5.3 välkomna. OBS beakta mom 174.5
”Oproportionerligt ekipage”. Minålder 8 år enligt TR. Överåriga ryttare
rider på höjden 60 cm.
3. 6-8 hinder, minst 3 språng på maxhöjd, minst 2 språng på maxlängd.
Kombination och trippelbarr får inte förekomma. Tempo: 250 m/min.
Inomhus 250 m/min.
4. Grundomgång Bedömning A:Stilla, metod A, med en omhoppning Bed A
5. Ingen kategoriindelning eller indelning häst/ponny, men framhoppningen
mellan ponny och häst ska separeras. Överårig rider fram tillsammans
med hästekipagen.
6. Licenskrav, både ryttare och Häst/Ponny
7. Häst/ponny måste uppfylla vaccinationskraven i moment 170.
8. Lägsta ålder för ponnyer /hästar är 5 år
9. Resultaträkning som PAS 2 med procentsatser för de lag som har 3 eller
fler felfria i omhoppningen. OBS se dessa regler
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 lag efter de tre omgångarna har lika många poäng avgör 3e
omgångens placering, är även den lika avgör 2a omgångens placering, är även den
lika avgör 1a omgångens placering. Skulle lag även då vara likaplacerade så avgör
det totala antalet felfria starter i procent mot antalet starter totalt lagda av laget
sammanlagt under de 3 omgångarna. Skulle lagen då vara lika anses lagen
likaplacerade. Resultaten på tävlingsplatsen, TDB och Equipe skall alltid ses som
preliminära tills de har publicerats på SkRF:s hemsida.
Lag måste delta i alla 3 omgångar för att räknas med i totalresultatet.

Startordning

Lottas av arrangören

Priser

Arrangören: omgång 1-3, rosett, plakett och/eller hederspriser.
Totalsegrare efter 3e omgången: AGRIA Djurförsäkringars segertäcken samt SkRF:s
rosetter och plaketter, rosetter och plaketter till övriga placerade lagen, räknat
efter antal startande i första omgången.

Godkänd av
hoppkommittén

2020-11-10

Frågor till

skane@ridsport.se Maria G Sånesson 046-529 10

Datum för publicering

2020-11-20

Tvist om regler

Skånes hoppkommitté har tolkningsrätt

2

