Regler för

Agrias Guld Cup

År/tidsperiod

2022

Gren

Working Equitation

Allmänna bestämmelser

Agrias guld cup är en cup för ekipage tävlande på ponny eller ridhäst.

Öppet för

Cupen är öppen för samtliga ryttare som är medlemmar och licenserade
för en förening ansluten till Södermanlands Ridsportförbund. Cupen är
öppen för ekipage som inte har genomfört MSV B eller högre under
innevarande kalenderår.
Genomför ekipaget MSV B efter att kval har genomförts behåller
ryttaren placering och eventuella priser, men tillåts inte fullfölja cupen.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften för att delta i cupen är 200 kr och betalas via TDB.
Till anmälan: Tävlingsdatabasen (ridsport.se)
Anmälan ska vara betald innan första kvalomgången rids.
Ryttare kan ansluta till cupen under året.
Återbetalning av anmälningsavgiften görs endast om ekipaget inte
startat någon kvalomgång mot uppvisande av läkar-eller veterinärintyg.
Intyget skall vara distriktet tillhanda senast 7 dagar efter finalen.

Klasser

Samtliga kval rids i LB
Finalen rids i LB:2

Kvalificering

Kvalperioden pågår mellan 1 maj och 15 augusti 2022.
Ekipage rider kvaltävlingar på 3*tävling.
Ekipaget får tillgodoräkna ett kval per tävling/proposition. Kval kan
räknas från 2 och 3 momentstävlingar.
Som godkänd kvaltävling ska ekipaget inte ha blivit uteslutet i något
moment.
Ryttare får kvala med obegränsat antal hästar förutsatt att ryttaren
betalt anmälningsavgift för samtliga hästar som ryttaren deltar med.
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Kvaltävlingar

Kvaltävlingar rids med bedömning clear round.
Kvaltävlingar kan ridas som en klass i klassen eller som egen klass. Varje
kvalarrangör väljer vilket alternativ som respektive kval skall ridas i. Det
alternativ som valts skall tydligt framgå i propositionen.
Rids kvalen som en klass i klassen så skall, om möjligt samtliga
kvalryttare rida sammanhängande, förslagsvis först eller sist.

Datum för kval:
2022-05-08 Smedstorps Ryttarsällskap
2022-06-19 Västra Sörmlands Sportryttarförening
2022-08-14 Smedstorps Ryttarsällskap

Final

Datum för final:
2022-09-11 Västra Sörmlands Sportryttarförening
Finalen rids i LB:2.
De tjugo främsta ekipagen som genomfört två kvaltävlingar är
startberättigade i finalen.
I finalen nollställs resultaten och alla startar på lika villkor.
I finalen får ryttaren starta med en (1) häst. Om ryttaren har kvalat in
med fler hästar får ryttaren välja.

Priser och premier

Resultat i tekniken med 58,0 - 61,9 % ger bronsrosett, 62,0 - 64,9 % ger
silverrosett och 65,0 % eller över ger guldrosett.
Guldrosett ger 7 poäng, silverrosett ger 5 poäng och bronsrosett ger 3
poäng.
För att få placering och rosett + poäng ska ekipaget inte ha blivit
uteslutet i något moment.

Final:
I finalen erhåller placerade 1–3 premier på 2500 kr, 1500 kr och 1000 kr.
Rosett och profilprodukter från Agria delas ut till samtliga placerade.
Segertäcke till segraren.
I finalen placeras alltid minst 3 ekipage oavsett antal starter.
Är ryttare på ponny 20 år eller yngre ersätts premierna med
hederspriser motsvarande värde.
Vid lika placering hanteras det enligt TR.
Resultat

Genomförda kval och slutligt resultat publiceras på Södermanlands
Ridsportförbunds hemsida.
Arrangörer ansvarar för att skicka in resultatet efter avslutad tävling till
asa.isaksson@ridsport.se
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Frågor gällande reglerna
till

Till arrangörer

Tvist om reglerna
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Södermanlands Ridsportförbund sodermanland@ridsport.se

-

Lägga in Agrias logga i propositionen och ryttarmeddelande.
Sätta upp banderoller och liknande som Agria skickar till er.
Namnge startlistan för cupen med. ”Agria Guld Cup”.

Södermanlands ridsportförbunds kansli i samråd med
tävlingskommittén har tolkningsrätt.
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