Regler för

Allsvenskan div 1

År/tidsperiod

Våren 2020

Gren

Hästdressyr

Allmänna bestämmelser

Serien rids på lokal tävling. Divisionen skall bestå av 4-10 lag för att
genomföras, vid fler lag anmälda kan zon indelning tillämpas och vid
färre lag anmälda får arrangerande föreningar besluta om
genomförande. Varje förening får delta med ett (1) lag. Förening får
delta med flera lag i mån av plats. TK beslutar.
Lån av ryttare från annan förening är inte tillåtet. Individuell start är
obligatorisk i lagklasser.
Serien rids med 3 omgångar. Skulle det av någon anledning bara bli 2
omgångar rids omgång 2 med omg 3 regler gällande domare och
poängberäkning.

Anmälan och avgifter

Anmälan ska göras senast 15 januari via länk på Södermanlands
Ridsportförbunds hemsida.
Anmälningsavgiften till serien är 600 kr, avgiften faktureras föreningen.
Varje omgång betalas till arrangör med 400 kr/gång. Hur avgiften till
arrangör ska betalas utläses i varje proposition. Arrangör avgör själv om
betalning ska göras via tdb eller BG/PG.
Startavgiften och betalning skall ske enligt propositionen, och betalning
för laget skall vara arrangören tillhanda senast vid anmälningstidens
utgång. Lag som inte betalt enligt anvisningar i propositionen kan, i mån
av plats, få starta mot 1,5 gånger startavgift (600 kr).

Avanmälan och
efteranmälan

Avanmälan till hela serien kan göras fram till sista anmälningsdag (15/1)
avanmälan kan göras till respektive omgång senast 4 veckor före
tävlingsdag för att slippa debitering.
Efteranmälan kan endast göras i mån av plats mot en extra avgift på 500
kronor. Dressyrlag kan endast efteranmäla innan första propositionen
kommit ut.

Öppet för

Allsvenskan är öppen för föreningar som är anslutna till Svenska
Ridsportförbundet.
Divisionen är öppen för ekipage som under de senaste 12 månaderna,
räknat från första omgången, ej erhållit mer än 62,0 % i S:t George eller
högre.
Häst får endast starta en gång i ett lag per omgång.
Ryttare får endast starta en gång i varje lag.

Lagsammanställning

Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång. Ekipagebyte får
ske inom laget efter anmälningstiden utgång. Omedelbart efter
förklassen kan reserv bytas in i laget.
I lag får fyra ekipage ingå. De tre bästa resultaten i varje omgång räknas.
Start med endast två ryttare i laget är tillåtet och räknas som genomförd
divisionsomgång.

Startordning

Föreningarnas startordning lottas av arrangören.

Laguppställning

Senaste tidpunkten för att lämna in laguppställningen är kl. 12.00
måndagen före tävlingsdagen. Är inte laguppställningen inlämnad i tid
överlåts ordningen att fastställas av arrangör. Ekipagebyte får ske efter
anmälningstiden utgång, dock senast 30 min innan klassen startar.

Startlistor

Om klasserna även är öppna för ”övriga ryttare” ska lagryttarna i MSV C
rida sist i sin klass och i MSV B först. Så lagen hålls samman.

Domare

Domare från deltagande föreningar får inte användas, gäller inte
överdomare.
I omg. 3 eller final skall domaren ha lägst MSV B behörighet. Samma
domare bör inte döma flera omgångar i samma division. Önskvärt att
fler än en (1) domare används, vid flera domare utgår ett bidrag till
arrangerande förening (har man 3 domare utgår en summa av 3000 kr)

Omgångar

Arrangörer och omgångar anges på Södermanlands Ridsportförbunds
hemsida.

Klasser

Omgång 1-3 Två ekipage MSV C:2
Två ekipage rider MSV B:4

Zoner

Zonindelning sker om det finns tillräckligt många arrangörer och om
antalet anmälda lag överstiger 10. Indelningen sker efter arrangörernas
geografiska placering, i förhållande till de anmälda lagens geografiska
placering i distriktet. Vid zonindelning går fem (5) lag per zon till final.

Vid lika placering är det i första hand placeringen i omgång 2 som avgör i
andra hand laget med ekipaget som har högst poäng. Om zonerna har
olika antal lag får båda zonerna poäng efter den zon med flest lag.
Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika
antalet anmälda lag i serien, plus ett, andraplacerade lagets poäng är
lika med antalet anmälda lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första
omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p,
5p, 4p, 3p, 2p, och 1p. I finalen gäller koefficient 1,5.
Lag som inte startar vid en av omgångarna erhåller 0 poäng för den
omgång de inte startade, men har möjlighet att fullfölja serien genom
att rida de andra omgångarna.
Skulle det av någon anledning bara bli 2 omgångar ses omgång 2 som
finalomgång!
Vid lika placering får båda lagen den placeringens poäng, gäller alla
omgångar.

Final

Poängen från zonen följer med till finalen.

Totalsegrare

Segrande lag är det lag som efter de 3 omgångarna fått flest poäng. Lag
måste ha startat i alla 3 omgångarna för att erhålla slutplacering i serien.
Är lag efter samtliga omgångar lika placerade, vinner det lag som erhållit
högst domarpoäng i omgång 3. Är även dessa lika avgör resultatet för de
lika placerade lagens tredjeplacerade ryttare i omgång 3.

Priser

I varje delomgång (1-3) skall arrangören utdela stallplakett, rosett samt
hederspris motsvarande minst 300 kr/lag till alla placerade lag.
Lag skall starta i samtliga omgångar för att erhålla slutplacering.
Antal slutplacerade lag baseras på antal anmälda lag i serien.

Resultat

Södermanlands Ridsportförbund delar ut priser till totalplacerade lag.
Rosett och plakett till alla placerade lag samt segertäcke till segrande
lag.
Senast 3 dagar efter genomförd omgång skall arrangerade förening
skicka lagresultat till Södermanlands Ridsportförbund via mail
sodermanland@ridsport.se Distriktet sammanställer resultaten och
uppdaterar hemsidan med dessa snarast möjligt efter att de
rapporterats. Resultaten på tävlingsplatsen, TDB och Equipe skall alltid
ses som preliminära tills de har publicerats på Södermanlands
Ridsportförbunds hemsida.

Åläggande

För att få delta med lag skall föreningen inom en period på två år
arrangera minst en omgång i allsvenskan.

Frågor gällande reglerna
till
Publicerat

Södermanlands ridsportförbund Josefine Ivarsson 0220-456 22
sodermanland@ridsport.se
2019-12-11

Tvist om regler

Södermanlands Ridsportförbund tävlingskommitté har tolkningsrätt.

