Kompletterande regler till ponnyallsvenskan division 1
hoppning 2020
Svenska ridsportförbundet står för reglerna till division 1 ponny hoppning. I reglerna framgår
det på några punkter att distriktet beslutar. Vad som gäller på de punkterna framgår här:
Administrerande distrikt
Västmanlands Ridsportförbund är administrerande distrikt av div 1 serien.
Allmänna bestämmelser i Svrf regler:
Distriktsförbunden beslutar om antal lag per klubb.
Komplettering från distrikt:
Beslut om antalet lag per föreningen tas efter anmälningstidens utgång. Anmäl önskat antal lag så
skickas en bekräftelse efter anmälningstidens utgång (15 januari).
Serieanmälan i Svrf regler:
Anmälningsavgiften bestäms av arrangerande distrikt och anmälan görs på sådant sätt som
arrangerande distrikt bestämmer.
Komplettering från distrikt:
Anmälan görs på länken som finns på hemsidan senast den 15 januari. Anmälningsavgiften är 650
kr/lag, avgiften faktureras från Västmanlands ridsportförbund. Efteranmälan kan endast göras i mån
av plats mot en extra avgift på 500 kronor.
Anmälan och avanmälan till omgångar i Svrf regler:
Enligt bestämmelser utfärdade av arrangerande distrikt.
Komplettering från distrikt:
Laget anmäls till respektive omgång genom att betala startavgiften för omgången. Startavgiften för
varje omgång betalas i till arrangör med 400 kr/lag per gång. Startavgiften och betalning skall ske enl.
propositionen för varje omgång. Lag som inte betalt enligt anvisningar i propositionen kan, i mån av
plats, få starta mot 1,5 gånger startavgift (600 kr).

Klasser kvalomgångar i Svrf regler:
För att vara kvalificerande för Folksam Ponnyallsvenska 2019 ska svårighetsgraden vara lägst Lätt B i
omgång 1 och 2 samt Lätt A i omgång 3.
Komplettering från distrikt:
Omgång 1-2 rids i LB. Omgång 3 rids i LA.
2018-11-29

Priser kvalomgångar i Svrf regler:
Respektive distrikt beslutar om vilka priser som ska utdelas i omgångarna och på vilket sätt dessa
bekostas. Svenska Ridsportförbundets plaketter får utdelas till segrande lag i varje omgång.
Komplettering från distrikt:
I varje delomgång skall arrangören utdela stallplakett, rosett samt hederspris motsvarande minst 300
kr/lag till alla placerade lag.
Priser seriesegrare I Svrf regler:
Totalsegrande lag får plakett och övriga priser som kan, men inte behöver, beslutas om av
arrangerande distrikt. Sådan utdelning sker i så fall efter tredje omgångens prisutdelning. Plaketter
och eventuella priser bekostas och tillhandahålls av distrikten.
Komplettering distrikt:
Distriktet delar ut rosett och plakett till samtliga totalplacerade lag. Segertäcke delas ut till
totalsegrande lag.
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