Bestämmelser för Gärdsgårdsserien i hoppning 2022

Uppdaterade 2021-09-28

1. Deltagare

Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund (SmRF) får delta med valfritt antal lag per serie.
Kompislag med ekipage från olika klubbar är tillåtet. De klubbar ryttarna tillhör skall anges i
laganmälan.
Serien är öppen för båda hästar och ponnyer alla hoppar på samma höjd.
Lag består av 3–4 ryttare födda 1982 eller tidigare som inte har tävlat 120cm eller högre under 2019
eller senare. De 3 bästa resultaten räknas.
Arrangörer söks i första hand bland deltagande klubbar, och deltagande klubbar bör kunna arrangera
serieomgång. Här kan man naturligtvis gå ihop med annan klubb och genomföra ett samarrangemang
om man själv saknar anläggning.
RYTTARE får om klubben har flera lag deltaga med en häst/ponny i varje lag, d.v.s. ryttare får
inte starta två olika hästar/ponnyer i samma lag.
HÄST/PONNY får endast starta en gång i varje lagklass, dvs. endast ingå i ett lag per serieomgång.
HÄST/PONNY får endast starta en serietävling/dag.

2. Genomförande

Laget skall genomföra samtliga grundomgångar enligt TR för att kunna gå till final. Man kan däremot
rida omgångar var för sig, som enskild lagtävling, och få ett resultat och en placering för just den
omgången men då delas inga zonpoäng ut.
Zontillhörighet beslutas av tävlingssektionen efter anmälningstidens utgång. Protest mot
zonindelningen skall inkomma till SmRF senast 14 dagar efter publicering på SmRF´s hemsida.
Hänsyn kommer att tas till geografiska området och att det inte skall bli för många lag i någon zon.
Serien genomförs i maj och juni, definitiva datum och arrangörer meddelas efter anmälningstiden
utgång.

3. Poängberäkning

För varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller 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 2 eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma
resultat blir lagen likaplacerade.
Vid likaplacerade läggs placeringspoängen ihop och delas med antalet likaplacerade lag. Exempel: 10
startande lag och 3 lag delar på segern ger följande beräkning, 11 + 9 +8=28/3=9,3 (räknas med en
decimal).
Resultaten på tävlingsplatsen skall alltid ses som preliminära tills de har publicerats på SmRF´s
hemsida. SmRF har tolkningsföreträde

4. Anmälan och anmälningsavgift

Anmälan av lag sker senast 1/3 2022.
Inskickad anmälan skall kunna styrkas, beakta vårt virusskydd om du mailar in din anmälan, och begär
alltid att få anmälan bekräftad.
Anmälan är BINDANDE och anmälningsavgiften på 1400:-/lag, faktureras klubben eller laget, ange
fakturaadress vid anmälan.

Av dessa går 200:-/lag tillbaka till arrangerande klubbar.
Startavgiften är 400:-/lag, som tas ut av arrangerande klubb per omgång.
OBS! Lag som är anmälda och avanmäler, dvs. EJ kommer till start vid någon omgång, faktureras
300:- i administrativ avgift från arrangerande klubb. Avanmälan skall alltid ske både till SmRF och
arrangerade klubb.
Lag som återtar sin anmälan senast 31/3 återfår delen av anmälningsavgiften som avser
arrangörsbidraget på 200:- x 2 omgångar.

5. Efteranmälan

Mottages ENDAST i mån av plats, och mot dubbel anmälningsavgift 2800:-/lag.

6. Arrangörer

Seriearrangör bör inte använda överdomare från den egna klubben.
Förteckning över anmälda lag finns på SmRF´s hemsida. Efter genomförd tävling skickas resultaten
till SmRF (ewa.lindbom@ridsport.se) samt till nästkommande arrangör.
Arrangörsbidraget på 200:-/lag faktureras distriktet efter avslutad tävling.

7. Priser

Antal placerade lag enligt TR.
Arrangören: står för priser i omgång 1-2, rosett samt plakett alternativt hederspris.
SmRF: Zonsegrande lag i varje zon om antal zoner är minst 2 erhåller SmRF´s rosett och plakett. I
final erhåller de placerade lagen SmRF´s rosetter och plaketter samt täcken.
Vid endast 1 zon är omgång 2 även final.
Vinnande lag erhåller också nästkommande års anmälningsavgift i resp. serie från SmRF.

8. Regler

Klasser omg 1 - 2: 1* tävling. 100cm bed A:1a med 30cm lägre hinder (70cm).
Klass final: 1* tävling. 105cm bed A:1a med 30cm lägre hinder (75cm).
Förklass: Arrangörer kan erbjuda förklass på 70cm bed A.
Omgång 2 koefficient: Koefficient 1.5 gäller i omgång 2.
Resultat: Lag måste ha godkänt resultat från 3 ekipage, i annat fall blir laget uteslutet från den/de
omgångar som berörs. Godkänt resultat innebär att ekipage har startat.
Unghäst/Ungponny: 6-årig unghäst/ungponny får tävlas i lag om den är kvalificerad till avd. A i resp.
höjd i hoppning. 6-åriga hästar/ponnyer får starta i klasser 0,20-1,25 hoppning efter att ha presterat två
felfria ritter på lägst 1* tävling i avdelning B på minst samma höjd det år hästen blir 6 år. Ingen av
dessa rundor får inte göras på samma dag som laghoppningen utan skall vara gjorda tidigare.
Bed. A:1a: Innebär att omhoppning sker bland lagen med samma minst antal fel i grundomgången.
Dvs om endast ett lag slutar på ex 0 fel och 2 lag slutar på 4 fel blir det ingen omhoppning utan tiden
avgör placeringen.
Samma poäng: Om 2 eller flera lag efter 2 omgångar slutar på samma poängsumma avgör inbördes
resultat i omgång 2. Om inte detta kan skilja lagen åt avgör antal fel i de 2 grundomgångarna. Om ej
heller detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars näst sämst placerade ryttare erhållit lägsta antal
fel i omgång 2.
Final: Till final går 3 lag från varje zon, om inte antalet zoner överstiger 4, då går endast 2 lag från
varje zon till final. Vid 2 zoner går 4 lag från varje zon vidare till final.
Finalklart lag som ej kommer till start i finalen skall meddela detta till distriktet så att nästföljande lag
kan erbjudas platsen istället.

Att tänka på:

Vid oklarheter kring domslut eller frågeställningar om arrangemanget skall överdomaren kontaktas på
plats, förhoppningsvis kan man då reda ut problemet.
Eventuell protest skall vara inlämnad till överdomaren senast 30 min efter klassens slut. (Protesten
kostar 100:- och avgiften sätts in på SmRF´s bankgiro 5269-0112).
SmRF har mycket små möjligheter att reda ut något i efterhand

