REGLER FÖR
FÄLTTÄVLANSALLSVENSKAN
HÄST OCH PONNY
2020

Regler för:

Allmänna bestämmelser för Fälttävlansallsvenskan för
häst och ponny

År/tidsperiod:

2020

För att förening ska få
delta med lag i
Allsvenskor krävs att
föreningen:





Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska
Ridsportförbundet.
Har arrangerat/samarrangerat en lokal tävling eller högre (oavsett
disciplin) föregående år (Gäller inte nyansluten förening).
Leds av Stockholms Läns Ridsportförbunds ledord.

Ryttare ska ha svensk tävlingslicens och får bara starta i Allsvenskan för en förening
och i ett distrikt per år. Häst/ponny ska ha svensk tävlingslicens och får bara starta
i ett lag per Allsvenskaomgång.
Tävlingarna ska hållas i en vänskaplig anda. #Fairride
Det är viktigt att tävlingsplatserna genomsyras av Stockholms Läns
Ridsportförbunds ledord, god kvalité och högt säkerhetstänk.
Deltagande lag som inte startar i samtliga grundomgångar blir uteslutna.
Propositioner:

Samtliga Allsvenskaomgångar ska läggas in i TDB:

Anmälan:

Anmälan av deltagande lag sker till Stockholms Läns Ridsportförbund via mejl:
stockholm.tavling@ridsport.se
Anmälan ska innehålla föreningsnamn, lagledarens namn, adress, mail och tel. Inför
varje omgång ska lagledare i tid anmäla/avanmäla lag till arrangör enligt
proposition. Det räcker alltså inte att enbart anmäla deltagande till Stockholms
Läns Ridsportförbund.
Stockholms Läns Ridsportförbund fakturerar alla omgångars lagavgifter i förskott.
Omgångarna betalas till respektive arrangör, även om laget inte kommer till start.
Sista anmälningsdag är den 29 februari 2020.
Individuell start är obligatorisk.

Lag som anmält och inte
avser att starta serien:

Ska snarast meddela detta till Stockholms Läns Ridsportförbunds kansli. Sker
avanmälan före fakturans förfallodag krediteras avgiften. När lag avanmäler sig
därefter återbetalas ingen avgift.
Avanmälan måste också göras till samtliga arrangörer då serien startat.

Resultat:

Domare:

Från varje omgång redovisas i TDB senast 2 dagar efter genomförd tävling.
Poängställning för omgångarna publiceras på Stockholms Läns Ridsportförbunds
hemsida www.ridsport.se/stockholm och hämtas av arrangör inför omgång/final.



Domare från deltagande föreningar bör inte användas i dressyrmomentet,
domare bör inte heller döma flera omgångar.
Gäller dock inte teknisk delegat.
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Lag:










Laget består av tre ryttare, där alla resultat räknas.
Inga mixade lag med häst och ponny är tillåtet.
Ryttare får inte rida med olika hästar/ponnys i ett lag.
Ryttare får, om föreningen har två lag, delta med en ponny/häst per lag.
Deltagande förening äger rätt att ändra lagsammansättningen vid varje
omgång.
Föreningsallianser är tillåtna (två eller tre föreningar kan bilda ett lag).
För att få delta i omgång 2 måste lagen ha fullföljt omgång 1. För att få
delta i omgång 3 måste lagen ha fullföljt omgång 1 och omgång 2.
Häst/ponny måste ha uppnått viss ålder enligt TR IV moment 407 för att få
starta. Åldersgränser för ryttare gäller enligt TR IV moment 406.

Omgångar, datum och
platser:

Omgång 1 – Datum kommer senare, Nynäshamns Ridklubb för häst och ponny
Omgång 2 – 4-5/7, Stora Wäsby Fältrittklubb på Nynäs Gård i Enköping för häst
Omgång 2 – 18-19/7, Väsby Ridklubb på Åby Gård för ponny
Omgång 3 – 15-16/8, Muskö Hästsportförening för häst och ponny

Poängberäkning:

Vid varje omgång erhåller lagen poäng (p).
1a – 12 p, 2a – 10 p, 3a – 9 p, 4a – 8 p, 5a – 7 p, 6a – 6 p, 7a – 5 p, 8a – 4 p, 9a – 3 p,
10a – 2 p, 11a – 1 p
Uteslutet ekipage belastas med dubbel straffpoäng, det vill säga den sämsta
straffpoängen i klassen.
Om två lag hamnar på samma poäng, avgör antalet straffpoäng placeringen.

Priser:

Arrangören tillhandahåller priserna i grundomgångarna 1, 2 och 3.
Priser delas ut till samtliga placerade lag och ekipage enl. TR.
Stockholms Läns Ridsportförbund tillhandahåller rosetter och plaketter vid omgång
3 till pristagarna som varit totalt bäst efter 3 omgångar, enligt TR. Segrande lag
erhåller dessutom segertäcken.
Hederspriser ansvarar arrangören för.

Prisutdelningarnas
genomförande:

Först genomförs en prisutdelning individuellt.
Därefter genomförs en prisutdelning för pristagarna som varit totalt bäst efter 3
omgångar.
Antal placerade lag enligt TR.

Överträdelser:

Överträdelser mot bestämmelserna medför uteslutning av ekipage/lag, även om det
upptäcks i efterhand. Om överträdelse av reglerna upptäcks på plats har den
tekniska delegaten rätt att utesluta ekipage/lag.

Frågor till:

stockholm.tavling@ridsport.se

Tvist om regler:

Skickas till Stockholms Läns Ridsportförbund stockholm@ridsport.se

Datum för publicering:

2020-02-11
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Regler för:

Fälttävlansallsvenskan – Häst

År/tidsperiod:

2020

Gren:

Fälttävlan

Öppet för:

Lag ska bestå av tre ekipage där alla resultat räknas.

Allmänna bestämmelser:

Allsvenskan rids som klass i klassen.
Alla lag rider alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna
sammanräknas och utgör lagens totalresultat.
Om två eller flera lag får samma slutresultat efter 3 omgångar, avgör inbördes
resultat i sista omgången.
Om inte detta kan skilja lagen åt avgör straffpoängen.
Lagen tar med sig sin poäng till finalen.

Klasser:

Alla ryttare i laget rider på H80 eller H90.

Frågor till:

stockholm.tavling@ridsport.se

Datum för publicering:

2020-02-11

Regler för:

Fälttävlansallsvenskan – Ponny

År/tidsperiod:

2020

Gren:

Fälttävlan

Öppet för:

Lag ska bestå av tre ekipage där alla resultat räknas.

Allmänna bestämmelser:

Allsvenskan rids som klass i klassen.
Alla lag rider alla omgångar. Lagens sammanlagda poäng från de tre omgångarna
sammanräknas och utgör lagens totalresultat.
Om två eller flera lag får samma slutresultat efter 3 omgångar, avgör inbördes
resultat i sista omgången.
Om inte detta kan skilja lagen åt avgör straffpoängen.
Lagen tar med sig sin poäng till finalen.

Klasser:

Alla ryttare i laget rider på P70 eller P80.

4

