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2022
Ekipage i enlighet med TR. Föreningar med ekipage anslutna till
Upplands Ridsportförbund samt följande distrikt inom Svenska
Ridsportförbundet:
- Dalarnas Ridsportförbund
- Gävleborgs Ridsportförbund
- Mittsvenska Ridsportförbundet
- Södermanlands Ridsportförbund
- Värmlands Ridsportförbund
- Västmanlands Ridsportförbund
- Örebro Läns Ridsportförbund
- TR I och TR IV gäller.
- Upplands Ridsportförbund ansvarar för
administreringen för serien.
- Fälttävlansallsvenskan rids som en serie med tre
omgångar där det lag med högst poäng efter tre
genomförda omgångar vinner.
- Brott mot allsvenskans bestämmelser medför
uteslutning av ekipaget/laget, även om det upptäcks i
efterhand.
- Vid färre än fyra anmälda lag ställs serien in.
-

-

Lagledare

Lag består av 3 till 4 ekipage, där de tre bästa resultaten
räknas.
Lagen kan bestå av följande samansättning:
Föreningslag: alla ryttare tillhör samma förening
Allianslag: lag som består av ryttare från två eller flera
föreningar, lagsammansättningen kan sträcka sig över
distriktsgränserna, en ansvarig förening skall utses.
Ekipaget behöver föreningens medgivande för start i
allianslag.
Ekipage får inte byta mellan allianslag och föreningslag
mellan allsvenskan olika omgångar.
Föreningen äger rätt att ändra lagsammansättningen vid
varje omgång.
Ändringar i inlämnad laguppställning får göras fram till
en timme innan lagklassen börjar vid aktuell omgång.
Ryttare får inte tävla för mer än en förening under
samma kalenderår.
Ryttare får bara starta i ett lag per omgång.
Häst får bara starta i ett lag per omgång.

Lag måste ha lagledare. Lagledarens namn och kontaktuppgifter
ska anges vid anmälan. Lagledaren är ansvarig för lagets
anmälan till samtliga omgångar samt genomförandet av serien.

Lagledaren företräder laget vid kontakter med arrangörer samt
distrikt. För lagledare finns utbildningar arrangerade inom
Svenska Ridsportförbundet och dess distrikt. Utbildningen
finansieras delvis av anmälningsavgiften till serien.
Klasser

Omgångar kan ridas i H80, H90 och/eller H100. Lagekipage får
inte under innevarande år ha placerat sig i en klass över den
nivå som ryttaren representerar laget i.
Om ponnyekipage är kvalade enl. TR så får de delta i hästlag.
Individuellt deltagande är obligatoriskt i alla omgångar.

Anmälan till serien

Anmälan till serien ska vara distriktet tillhanda senast den 28
februari. Anmälan kan återtas fram till och med 30 april 2022.
Anmälan av deltagande sker till Upplands Ridsportförbund via
e-post: pia.nordfors@ridsport.se. Startavgiften för serien är 500
kr och faktureras i förskott av Upplands Ridsportförbund.
Därutöver tillkommer en lagavgift på 400 kr för varje omgång
som betalas direkt till arrangören. Vid utebliven avanmälan är
föreningen betalningsskyldig.

Anmälan till
arrangören

Efteranmälan tas endast emot i mån av plats mot 1,25x
anmälningsavgiften.
Anmälan ska innehålla föreningsnamn, lagledares namn, adress,
mail och telefonnummer.
Skriftlig anmälan skall göras innan anmälningstidens utgång
inför varje omgång till respektive arrangör. Om anmälan
inkommit efter anmälningstidens utgång skall denna räknas
som efteranmälan och laget ska starta först och en
efteranmälningsavgift på 200 kr ska betalas direkt till
arrangören.

Tävlingsdatum

Allsvenskaomgångarna fastställs av Upplands Ridsportförbund.

Poängberäkning

Samma poängskala gäller för omgång 1 och 2. Omgång 3 har
koefficient 1,5.
Poängskalan utgår från antalet startande lag i omgång 1.
Segrande lag erhåller poängen lika med antalet startande lag
plus ett, andra placerade lagets poäng är lika med antalet
startande lag minus ett.
Exempel:
10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje
omgång på 11 p, 9 p, 8 p, 7 p, 6 p, 5 p, 4 p, 3 p, 2 p, 1 p. Vid
dubbla segrare enligt ovan får båda lagen 11 poäng, inget lag får
9 poäng osv.
Poäng vid tredje omgången vid 10 startande lag:
16,5 p, 13,5 p, 12 p, 10,5 p, 9 p, 7,5 p, 6 p, 4,5 p, 3 p, 1,5 p.

Om efter tre omgångar två eller flera lag slutar på samma
poängsumma avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte
detta kan skilja lagen åt avgör antalet straff i grundomgångarna
från samtliga tre omgångar. I lagtävlan skall startanmält
ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som startande.
Samtliga lag som är anmälda till serien äger rätt att delta vid tre
omgångar, men måste inte. Lag som inte kommer till start första
omgången får starta övriga omgångar och kan bli placerade i
den aktuella omgången men får inga poäng i serien. För att
kunna vinna hela serien behöver laget delta i samtliga
omgångar. Poängen fördelas mellan de lag som kom till start
första omgången.
Priser

Resultat

Godkänt av
Upplands
Ridsportförbunds
distriktsstyrelse
Frågor
Tvister om reglerna

Vid alla tre serieomgångar står arrangerande förening för priser
till placerade lag i enlighet med TR I. Antalet placerade lag vid
varje omgång följer även det TR I. Totalplacerade lag i serien
beräknas på antal lag som kommit till start vid första
omgången.
Totalplacerade lag i serien får distriktets rosett och plakett.
Segrande förening får pokal.
Resultat skall snarast efter varje omgång, sändas till Upplands
Ridsportförbund samt till den förening som arrangerar nästa
omgång. Resultatrapporten skall innehålla resultat för samtliga
lag (ange lagdeltagare), samt resultaten för de individuella
starterna.
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Distriktskansliet via e-post: pia.nordfors@ridsport.se
Distriktskansliet Upplands Ridsportförbund i samråd med
nationell samordnare för fälttävlan.

