Regler för

Västmanlands cup 2022

År/tidsperiod

2022

Gren

Dressyr

Allmänna bestämmelser

Västmanlands cup är en cup för ekipage tävlande på ridhäst.

Öppet för

Cupen är öppen för samtliga ryttare som är medlemmar i en förening
ansluten till Svenska Ridsportförbundet och har gällande svensk
tävlingslicens som inte har genomfört start i Msv C senast 24 månader
innan anmälan till cupen görs.

Anmälningsavgift

Kvalificering

Genomför ryttaren MSV C eller högre efter att kval har genomförts
behåller ryttaren placering och eventuella priser, men tillåts inte fullfölja
cupen.
Anmälningsavgiften för att delta i cupen är 200 kr.
Anmäl här: Tävlingsdatabasen (ridsport.se)
Anmälan ska vara gjord i TDB innan första kvalomgången rids.
Ryttare kan ansluta till cupen under året, dock senast innan de sista tre
deltävlingarna återstår.
Återbetalning av anmälningsavgiften görs endast om ekipaget inte
startat någon kvalomgång mot uppvisande av läkar- eller veterinärintyg
som skall vara distriktet tillhanda senast 7 dagar efter finalen.
Kvalperioden pågår mellan 1 juni och 3 oktober 2022.
Under kvalperioden rider ekipagen minst 3 kvaltävlingar på 1*och 2*tävling. Ett kval per tävlingsplats och häst får räknas.
Som godkänd kvaltävling ska ekipaget ha uppnått minst 62%
Platser för kval är:
Surahammars RF v 24
Norrby Ryttarsällskap v 32
Salaortens RF v 33
Kungsörs RK v 37
Hallsta RK v 38
St Ekeby RK v 39

Uppdaterad 22-04-21

Publicerade

22-04-27

Klasser

Kvaltävlingar rids i LB:2 eller LB:3
Finalen rids i LA:3

Kvaltävlingar

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.
Om kvalen rids som en klass i klassen så skall, om möjligt samtliga
kvalryttare rida sammanhängande, förslagsvis först eller sist.
Ryttare får kvala med obegränsat antal hästar förutsatt att ryttaren
betalt anmälningsavgift för samtliga hästar.

Final

Finalen rids hos Fagersta RK v 41
Finalen rids i LA:3
Alla ekipage som genomfört 3 kvaltävlingar med 62 % är
startberättigade i finalen. Maxantal starter i finalen är 40 st.
I finalen får ryttaren starta med en (1) häst. Om ryttaren har kvalat in
med fler hästar får ryttaren välja.
Kval:
I respektive kvalklass erhåller placerade 1-3 premier på 700 kr, 500 kr
och 300 kr.
I varje kvaltävling delas rosett ut till samtliga placerade.
I kvalen placeras minst 3 ekipage oavsett antal starter. Placerade
ekipage måste ha genomfört ritten på minst 62%
Final:
I finalen erhåller placerade 1-3 premier på 3000 kr, 2000 kr och 1000 kr
Rosett och plakett delas ut till samtliga placerade.
Segertäcke till segraren.
I finalen placeras alltid 3 ekipage oavsett antal starter.
Vid lika placering hanteras de enligt TR1 mom. 140 3.1

Resultat

Frågor gällande reglerna
till

Uppdaterad 22-04-21

Genomförda kval och slutligt resultat publiceras på Västmanlands
Ridsportförbunds hemsida.
Arrangör ansvarar för att skicka in resultatet efter avslutad tävling till
asa.isaksson@ridsport.se
Västmanlands ridsportförbund vastmanland@ridsport.se

Publicerade
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