Bestämmelser för Stockholmscupen Hoppning
Hösten 2021 – Våren 2022

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen
Öppet för
Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan anmälda
klubbar i distriktet, vilka är medlemmar i Stockholms Läns Ridsportförbund.

Syfte
Syftet med att tävla i Stockholms- och Ponnycupen är att ge ryttare möjlighet till en bra
start på sin tävlingskarriär. Cupen är till för de något mindre rutinerade tävlingsryttarna,
eller de som tävlar för första gången. Stockholms- och Ponnycupen är en utbildningstävling
som ger bra erfarenheter. Ytterligare ett mål är att knyta band mellan elever och
medlemmar på de olika ridskolorna i Stockholms Län.

Anmälan
Ridskola/Förening inom Stockholms Län får delta i både Stockholms- och Ponnycupen i
dressyr och hoppning. Grundomgångsperioden sker mellan 1 september till och med 31
mars. Finalmötesperioden pågår från och med 1 april till och med 31 maj. Om någon
match behöver ske utanför dessa datum, ska ansökan om dispens göras via mail till
stockholm@ridsport.se.
Anmälningsavgiften om 1 500 kr per lag faktureras av Stockholms Läns Ridsportförbund.
Sista anmälningsdag är fredag v 34. Efteranmälan kan göras senast en vecka efter det
obligatoriska information- och planeringsmötet som hålls i augusti mot en extra avgift om
300 kr.
Lag som anmält och av någon anledning inte kommer till start, skall inom två veckor innan
första matchstart meddela detta till övriga lag i gruppen samt till Stockholms Läns
Ridsportförbund stockholm@ridsport.se
Lag som anmäler sig ska vara beredda att arrangera en finalomgång.
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Allmänna bestämmelser
Deltagande ryttare ska vara aktivt ridande elever (ha egen ordinarie plats) vid den ridskola i
vars lag han/hon tävlar. Ryttare får endast representera en ridskola/förening under
innevarade cup. Ridinstruktör har inte rätt att delta, detta gäller även ryttare som gått
Ridledarkurs eller motsvarande, samt om ryttare har enstaka lektioner, t ex vikarie eller
knatteridning/hästlekis.
Tävlingen rids på lektionshästar/ponnyer.
Häst/Ponny startar två gånger per matchtillfälle (förutom vid en final med tre lag, då
hästarna/ponnyerna startar tre gånger). Alla lag i respektive grupp möts två gånger, varav
en gång borta samt en gång hemma. Bortalaget betalar ingen avgift.
Tävlingen är uppdelad i lottade grupper, där hänsyn tas till antalet anmälda
ridskolor/föreningar, tillgång till manege och att antalet tävlingstillfällen inte överstiger 10
matchtillfällen i både dressyr och hoppning.
Grupperna lottas av Stockholms Läns Ridsportförbunds Ridskolegrupp före det obligatoriska
informations- och planeringsmötet som hålls i augusti/september. Lottningen sker fritt utan
prioriteringar, förutom om klubben har med lag i både ponny/häst i samma disciplin.
Gästande lag ska åtföljas av en lagledare/tränare som är utsedd och anses lämplig av
ridinstruktör/ridlärare. Lagledare/tränare ska ha Grönt kort och vara över 18 år.
Lagdeltagare bör ha Grönt kort.
Gästande lagledare ska kontaktas en vecka före avtalat matchdatum. Gästande lag bör ges
möjlighet till guidning på anläggningen.
Om häst blir skadad under pågående match, sätts en annan häst in, även första ryttaren
rider då om sin ritt. Om ingen annan häst kan sättas in, räknas inte heller det resultat som
hästen fått vid första starten.
Båda lagen ska ges möjlighet till lika lång (ca 20 min) framhoppning.
Tävlingarna ska genomföras i enlighet med Stockholms Läns Ridsportförbunds ledord, vilka
finns att hitta på www.ridsport.se/stockholm. Det är lagledarnas ansvar att se till att
samtliga deltagare är medvetna om såväl regler som ledord och att dessa efterföljs av alla
inblandade.
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Ej ridna matcher
Ej ridna matcher under pågående cup, eller icke inrapporterade matchresultat inom sju
dagar, ger walk over-poäng till det gästande laget. Inställande av match ska meddelas
gästerna senast 24 timmar före match samt mailas till stockholm@ridsport.se, i annat fall
ges walk over-poäng till det drabbade laget och matchen kan då inte ridas vid ett senare
tillfälle. Laget tillgodoräknas samma poäng som vid seger. Om man tillsammans hittar ett
nytt datum för matchen, ska detta meddelas till Stockholms Läns Ridsportförbund på
stockholm@ridsport.se. Om lagen trots allt inte hittar ett nytt datum, delas poängen för
den inställda matchen, dvs. 1-1.

Vägen till final
Final arrangeras av den på det obligatoriska informations- och planeringsmötet förbestämd
klubb. Final sker alltid på en ridskola/förening som inte har lag med i finalen, varför även
reservarrangörer måste utses på planeringsmötet.
Beroende av antalet grupper går gruppsegraren vidare enligt nedan:
Vid en grupp: Gruppsegraren är totalsegrare.
Vid två grupper: Gruppsegrarna möts i en final med två lag. Brons går till det lag som
procentuellt (i förhållande till antal matcher i sin grupp) haft högst antal meritpoäng i
grundomgångarna.
Vid tre grupper: Gruppsegrarna möts i en final med tre lag. Guld-, silver- och
bronsmedaljörer koras.
Vid fyra grupper: Gruppsegrarna möts i två semifinaler, en hemma- och en bortamatch per
lag. Gruppsegraren i grupp ett möter gruppsegraren i grupp två, och gruppsegraren i grupp
tre möter gruppsegraren i grupp fyra. Semifinalsegrarna går vidare till final. Brons går till det
lag som fick högst antal meritpoäng av de semifinallag som inte gick till final. Om dessa två
lag har samma antal meritpoäng, så går brons till det lag som procentuellt (i förhållande till
antal matcher i sin grupp) haft högst antal meritpoäng i grundomgångarna.
Vid final med 2 lag får hälften av båda lagens ryttare rida den första ritten med sin
häst/ponny.
Vid final med 3 lag lottas vilket lag som får rida först på två hästar/ponnyer. De andra två
lagen får varsin häst/ponny att rida den första ritten med. I Ponnycupen Hoppning, som har
6 ryttare i laget, får alla tre lagen börja med 2 ponnyer per lag.
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Övrigt
Finalarrangörer får ett arrangörsstöd på 3 000 kr, stödet ska användas till finalomgången
samt fika till deltagarna. Efter genomförd final fakturerar klubben Stockholms Läns
Ridsportförbund för finalen.
I finalen betalar finaldeltagarna 200 kr/ryttare till arrangerande klubb.
Efter avslutad final delas guld‐ silver‐ och bronsmedalj ut som Stockholms Läns
Ridsportförbund står för.

Protokoll/Resultat:
Resultat rapporteras via redovisningslänk som mejlas till samtliga lagledare. Ett
vidimerat resultatprotokoll behöver sparas av matcharrangören/lagledare med kopia till
gästande lagledare.
Hemmalagets lagledare ansvarar för att resultatet rapporteras in via länken till
distrikt, senast 7 dagar efter matchens genomförande.

Konflikter/Protester
I största möjliga mån ska eventuella problem eller konflikter lösas i förväg eller på plats, i
enlighet med reglerna och våra ledord. Det är lagledarnas ansvar att tillsammans hitta
lösningar som gör att matcherna kan genomföras på ett rättvist sätt med hästarnas bästa
och deltagarnas upplevelse som utgångspunkter.
Eventuella protester ska lämnas skriftligen till kansliet via mail:
stockholm@ridsport.se
Protester och övriga frågor hanteras av Tävlingssektionens Ridskolegrupp tillsammans med
kansliet. Beslut som fattats i ett ärende kan inte överklagas.
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Specifika bestämmelser för
Stockholmscupen Hoppning
Öppet för
Laget består av fyra ryttare, juniorer och/eller seniorer vid varje match. Alla fyra ryttare
räknas i resultatet.

Allmänna bestämmelser
Ryttare får endast ha startat på lokal tävling på häst (t.o.m. 110 cm).
Ryttare får ej delta i Ridsportallsvenskan Hoppning div II, under pågående cupår, men får
delta i div III och IV.
Ryttare får lov att rida Lektionshästmästerskapen i hoppning.
Ryttare får ej tävla på privathäst/privatponny, oavsett disciplin (som innehåller dressyr
eller hoppning), under pågående cupår.
Cupåret räknas från augusti tills grundomgången är slut.
Antal hästar per matchtillfälle ska vara fyra stycken.
Banan ska byggas enligt Tävlingssektionens banskisser, PDF-fil för nedladdning på hemsidan
www.ridsport.se/stockholm. Tempo 200 m/minut. Om ridbanan behöver avgränsas ska
detta göras med bom och hinderstöd från vägg till vägg. I samband med inbjudan ska
hemmalaget meddela vilken bana som kommer att användas i matchen.
Om möjligt ska auktoriserad banbyggare och domare användas. Finns inte det kan utbildad
instruktör eller person som gått intern banbyggarkurs/hoppdomarkurs användas.
Säkerhetshållare ska finnas på bakbommen på oxrarna. Start- och mållinjer ska vara tydligt
markerade.
Lagledare bör finnas på plats inne på banan under pågående ritt.

Klasser
Grundomgångar, Semifinal och Final: Hinderhöjden bör ligga mellan 60-70 cm.

Bedömning och resultat
För bedömning tillämpas Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente TR med angivna
ändringar/tillägg. Hästarna använder sin ordinarie utrustning vid matcher och uteslutning
sker först efter tredje olydnaden.
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Bedömning A utan omhoppning med idealtid. Tidsfel utdelas inte. Maxtid ska finnas.
Principen för bedömning A (enligt TR III mom. 314) är att antalet felpoäng är avgörande för
ordningsföljden.
Dubbla maxtiden medför uteslutning. Idealtid räknas ut genom att tiderna för de ritter som
genomförts utan olydnad eller avfallning, läggs ihop och divideras med dessa antal ekipage.
Ryttare som uteslutits tilldelas samma felpoäng som den mest belastade ryttaren i något av
lagen fått, ökat med 20.

Grundomgångar/Meritpoäng
Vid varje matchtillfälle räknas alla fyra ekipage i varje lag. Det lag som har lägst antal fel vid
ett matchtillfälle segrar och erhåller två meritpoäng. Om lagen slutar på samma antal fel får
lagen varsin meritpoäng.
Vid varje tävlingstillfälle delas en guldmedalj ut till bäste ryttare som har lägst antal fel och
är närmast idealtid och en silvermedalj till bäste ryttare i det andra laget. Om poängen även
där är lika, får båda ryttarna guldmedalj. Vid delad seger delas ingen silvermedalj ut.
Det lag som erhållit flest meritpoäng inom gruppen vid grundomgångens slut är
gruppsegrare. Vid likaplacering efter avslutad grundomgång avgörs placering enligt nedan.
1.

Minst sammanlagda fel i grundomgången.

2.

Högst antal guldmedaljer.

Semifinal
Vid semifinaler möts gruppsegrare i en bortamatch och en hemmamatch. Segrare i grupp
ett möter segrare i grupp två, och segrare i grupp tre möter segrare i grupp fyra. Samtliga
fyra ekipage räknas.
Segrare i semifinalerna utses enligt följande:
1.

Meritpoäng i inbördes möte under semifinalerna.

2.

Vid lika enligt ovan avgörs det genom minst sammanlagda fel i semifinalerna.

3.

Högst antal idealtidspoäng i semifinalerna.

Bestämmelser för Stockholmscupen Hoppning 2021-2022
Redigerad 2021-08-14

Final
Samtliga fyra ekipage räknas, maxtid ska finnas.
Ryttare som uteslutits tilldelas samma felpoäng som den mest belastade ryttaren i något av
lagen, ökat med 20.
Idealtid används för att skilja lagen vid lika antal fel. Idealtid räknas ut genom att tiderna för
de ritter som genomförts utan olydnad eller avfallning läggs samman och divideras med
dessa antal ekipage. Ekipaget närmast idealtid får 15 poäng, näst närmast 14 poäng, tredje
närmast 13 poäng osv. Då blir det laget som erhållit flest idealtidspoäng som segrar.

Frågor?
Frågor ställs i första hand till din lagledare, i annat fall till stockholm@ridsport.se eller tel.
08-627 40 00.
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