Regler för

Ridsportallsvenskan Dressyr Div 1

År/tidsperiod

2021

Gren

Dressyr

Öppen för

Klubbar anslutna till Skånes Ridsportförbund

Allmänna
bestämmelser

Häst får endast starta en gång per serieomgång.
I mån av plats tillåts klubbar anmäla mer än ett lag.

Lagsammanställning

Lag skall bestå av 3-4 ekipage.
Lag kan låna in en ryttare från annan klubb som saknar eget lag i serien.
Detta skall anmälas skriftlig av lagledaren till skane@ridsport.se innan
anmälningstidens utgång till första omgången. Ekipaget tävlar individuellt
för sin ordinarie klubb.
Ekipage får inte ha deltagit i högre serier samma kalenderår, men häst får
delta med annan ryttare.
Ekipage/Ryttare/Häst kan bara starta en gång i Ridsportallsvenskan Dressyr
Div1. Lagdeltagarna får ändras mellan omgångarna.
I finallag/omgång 3 måste minst ett ekipage ha startat i omgång 1 och/eller
2.
Ryttare med funktionsnedsättning som klassificerats är välkommen att
delta efter sina egna förutsättningar i Skånes RFs serier. Ekipaget rider då
som lagets extra ryttare.

Anmälan

Individuellt resultat i lagomgångar i dressyren resultatrankas enligt TR.
Anmälan senast 30/6.
Anmälan sker på länk och är bindande. Anmälningsavgift 2250:-/lag
faktureras i början av augusti.
Efteranmälan i mån av plats mot en extra avgift på 1000:Lag som avanmäler efter anmälningstiden för första gången utgått kan
faktureras 400:- av respektive arrangör.
Lag som avanmäler innan anmälningstiden utgår för första omgången
slipper betala administrationsavgift.
Avanmälan skall göras till Skånes Ridsportförbund och respektive arrangör.
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Klasser

Program MsvC:1 och MsvB:1, 1-3 ekipage rider varje program, samma program i
kval och final, regional tävling. Laget måste vara representerat i bägge
programmen. Resultatet måste inbegripa resultat från bägge programmen.
Lagdeltagare har företräde i eventuell förklass. Lagledaren bestämmer
ekipagens startordning inom laget.
En zon består av minst 5 och max 10 lag.
Lag måste bestå av minst tre ekipage. Resultaten skall sändas till Skånes
Ridsportförbund skane@ridsport.se med fullständig redovisning för hela
lagklassen omräknat i poäng direkt efter avslutad omgång.

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 lag i kval eller final är likaplacerade
placeras det lag före vars sämst placerade ekipage erhållit den högsta poängen i
omgången. Hänsyn tas inte till redan borträknade fjärdeekipage. Kan lagen efter
kval och/eller final ej skiljas åt vid jämförelser av tredjeekipaget går man vidare
och jämför de andra placerade ekipagen, och därefter lagens förstaplacerade
ekipage. Kan lagen därefter ej skiljas åt förklaras de som likaplacerade.
Resultaten på tävlingsplatsen, TDB och Equipe skall alltid ses som preliminära
tills de har publicerats på SkRF:s hemsida.
Om ett lag kommer till start med 3 ekipage, och ett ekipage utesluts, då får det
ekipaget samma procent som klassens lägsta procent.

Startordning
Priser

Godkänd av dressyr
kommittén
Frågor till
Datum för publicering
Tvist om regler

Lagens startordning lottas av arrangören.
Arrangören: omgång 1-3, rosett plakett och/eller hederspris. Totalsegrare/Final:
Arrangören för 3e omgången ombesörjer också på plats finalprisutdelningen,
dvs. bästa laget efter 3 omgångar, med priser från distriktet.
Vinnande lag får AGRIA Djurförsäkringars täcken samt rosetter och plaketter
övriga placerade lagen får SkRF:s rosetter och plaketter.
Priser skall hämtas av arrangören på kansliet i Flyinge efter överenskommelse
innan finalomgång.
2020-05-01
skane@ridsport.se Maria G Sånesson 046-529 10
Skånes dressyrkommitté har tolkningsrätt
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