Manual till Allsvenskan Div 3 Häst och ponny
Skåne 2021 berör Arrangörer, Lagledare och Ryttare
Tävlingen rids på Inbjudningstävling, Mom 310, 5
Ansökan/Propp godkänns alltid löpande med en månads framförhållning på tävlingsterminen.
(inbjudningstävling är undantagen de ordinarie rutinerna för att komma in på
tävlingsterminen.)
Max 9 inbjudna klubbar + arrangerande klubben, dvs max 10 deltagande klubbar.
Normalt sett så gäller ”Banbyggare, Överdomare och/eller Hoppdomare” enligt TR, mao en
funktionär ”kort” mot tävlingar med högre status. Men reglerna för Div 3 säger att det finns ett
”krav på en extra funktionär, en utbildad licensierad tränare/ridlärare/överdomare skall också
finnas på framhoppningen under hela klassen”
För div 3 vill vi att man använder en hoppdomare att döma och har en utbildad licensierad
tränare/ridlärare på framhoppningen som ansvarig, samt en ÖD enligt normala uppdraget, totalt 4
funktionärer inklusive BB.
Den extra ansvariga personen ska hjälpa och utbilda ryttarna om hur man ska agera på
framridningen på ett trevligt, effektivt och säkert sätt. För att bekosta det extra arvodet
rekommenderas söka projektmedel (tidigare Idrottslyftslyftet) se www.ridsport.se.
Arrangören tar ut en lagavgift på 560:- per lag via anmälan i TDB. För lag som kommer med fler
än 4 deltagare betalas dessutom en startavgift på 140:-/ekipage till, till arrangören.
Betalningen skall vara klart i TDB innan startlistorna publiceras. Klubbar som inte har egna
TDB-konton uppmanas skapa ett sådant så att lagledare/klubbansvariga kan sköta om
betalningen i tid.
Framridningsklass? Vi lämnar det fritt till varje arrangör att själv bestämma om man vill ha en
framridningsklass. Har ni sådana så rekommenderas i första hand en 40 cm bed A, och
eventuellt en 60 cm Bed A också om tid finnes? Tänk på att lagtävlingen i sig själv tar längre tid
än en ”vanlig” tävling. Vi har en ny tidskrävande bedömning, A:Stilla, metod A. Dessutom vänder
sig serien till oerfarna ryttare som kan behöva lite mer tid. Lagtävlingen kommer att inbegripa
mellan 15-80 starter beroende på, dels om vi har 5 eller 10 lag i zonen, och dels hur många
lagdeltagare klubbarna har per lag, 3-8 st.

Observera att ekipage inte får ha deltagit i högre serier innevarande ELLER FÖREGÅENDE
år. Detta betyder att de ekipage som gått PAS div 2, 1, Elit eller Hästallsvenskan Div 2,1, Elit
under 2019 eller början av 2020 inte får vara med. (Ponny/Häst som gått högre serier med
annan ryttare får delta i Div 3 med ny ryttare)

Teamklädsel, utrustning och pass. Här uppmanas D/ÖD tillåta allt som inte kan vara
säkerhetsmässigt tvivelaktigt. Lagledare uppmanas ha koll på att utrustningen på sina deltagare
är korrekt, vidare även att passen med vaccinationerna finns med, och kan uppvisas på
anmodan.

Licens och vaccinationskrav enligt TR, men mätintyg ponnyer är inget krav. Lagledare,
målsmän och ryttare måste ha detta klart inför varje omgång. Om hästens vaccinationer inte är
inlagda i TDB är hästen inte startberättigad.

Bedömning A:Stilla, metod A, samt omhoppning Bed A med procenttillämpning vid flera
lag med 3 eller fler felfria i omhoppningen ställer höga krav på såväl hoppdomare som
banbyggare!
OBS TILL ARRANGÖREN! Vänligen uppmärksamma dessa funktionärer på bedömningen så de är
pålästa vid tävlingstillfället.
Text ur TR, mom 314, punkt 1.8.1 säger: Ekipage ska skritta eller stå stilla i skrittområdet under
5 sek, men det finns ett ytterligare tillägg på www.ridsport.se, Hoppning, TR-sidan med
Anvisningar till TR III moment 314 .1.8 A:Stilla. Det säger att ”inne i området får ekipaget
omväxlande stå still, skritta, ta steg bakåt och lägga volter men inte trava, takta eller galoppera”.

Regel utöver TR, ”Framhoppning mellan ponny och häst skall separeras”, Detta görs
enklast, (om man inte har två framhoppningsbanor) med en paus på 10 minuter mellan
ponnyerna som hoppar först, och innan hästarna tar vid på 60 cm. Här måste ni som arrangör ta
reda på om någon ponny vill gå på 60 cm istället för 40 cm? Valfritt för ponnyekipagen men ett
krav för överåriga på ponny som hoppar 60 cm och rider fram med hästarna.
OBS anmäl vilken höjd du skall rida på de listor som ligger i propositionen.

Maxtid Möjlighet finns att inte ha någon maxtid, bara tillåten tid. Det ligger i
bedömningens/klassens natur att inte bestraffa någon som rider sakta.

Omhoppningen för de lag som har 3 eller fler felfria i grundomgången A:Stilla rids med Bed A.
De lag som även i omhoppningen har 3 eller fler felfria ekipage resultatrankas mot varandra
genom samma procenttillämpning som i PAS div 2, se dessa bestämmelser. Denna bedömning
finns inte i Equipeprogrammet utan måste göras manuellt.
Så här kan man göra i programmet för att få rätt resultat publicerat på Equipen.
1. Lägg in maxtiden på alla ekipage som rider i Equipeprogrammet Ha de riktiga tiderna
nedtecknade manuellt ifall de skulle behövas av någon anledning. Det innebär att alla
lagen med lika antal fel blir likaplacerade, Bed A.
2. För att sedan skilja de lagen med 3 felfria i omhoppningen åt, efter att ha graderat dem
enligt procenttabellen i PAS 2 reglerna, kan man ge en av de felfria i segrande laget 20
sek. De lag som blir 2, 3, 4 etc. får 25 sek, 30 sek, 35 sek osv.

