Regler för

Allsvenskan div 2

År/tidsperiod

Hösten 2022

Gren

Ponnyhoppning

Allmänna bestämmelser

Serien rids på 1*-tävling. Divisionen skall bestå av 5-13 lag för att
genomföras, vid färre anmälda lag får arrangerande föreningar besluta
om genomförande. Varje klubb får delta med max två lag i mån av plats.
TS beslutar. Lån av ryttare från annan förening är inte tillåtet.
Serien rids med 3 omgångar. Skulle det av någon anledning bara bli 2
omgångar rids omgång 2 med omg 3 regler gällande höjder och
poängberäkning.

Anmälan och avgifter

Se https://www.ridsport.se/Distrikt/vastmanlandsridsportforbund/tavling/Allsvenskan/

Öppet för

Allsvenskan är öppen för klubbar anslutna till Svenska
Ridsportförbundet.
Allsvenskan är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året
de fyller 20 år, i kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13
år.
Divisionen är öppen för ekipage som under innevarande kalenderår inte
startat i högre division! Samt för ekipage som inte startat 120 cm eller
högre (höjden satt efter D-ponny)
Ponny 5 år eller yngre får inte delta i allsvenskan
Ponny 6 år se kvalregler i TR.
Ponny får endast starta i en gång i ett lag per omgång.
Ryttare får endast starta en gång i varje lag.
Ryttare eller ponny som endast ska starta lagklassen, anmäler till lista
987 i propositionen.

Lagsammanställning

Lagens sammansättning får ändras inför varje omgång.
Lag ska bestå av tre eller fyra ekipage. De tre bästa resultaten i varje
omgång räknas. Om laget består av fyra ryttare måste det innehålla
ponnyer från minst två kategorier.

Omgångar

Arrangörer och omgångar anges på Västmanlands Ridsportförbunds
hemsida.

Klasser

Omgång 1 och 2: Kat D 0,90, Kat C 0,80 Kat B 0,70 Kat A 0,60
Omgång 3: Kat D 0,95, Kat C 0,85 Kat B 0,75 Kat A 0,65

Bedömning

Ponnyallsvenskan rids alltid som en fristående klass med endast avd A.
Se TR III angående
startberättigade i avd A.
Ponnyallsvenskan rids med bedömning Laghoppning enligt TR III.
Förklassen bör vara av samma höjd som lagklassen och med fördel i bed
A.

Zoner

Zonindelning sker om det finns tillräckligt många arrangörer och om
antalet anmälda lag överstiger 13. Indelningen sker efter arrangörernas
geografiska placering, i förhållande till de anmälda lagens geografiska
placering i distriktet
Max antal lag i en zon är 13 st. Om zonerna har olika antal lag får båda
zonerna poäng efter den zon med flest lag.

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng lika
antalet anmälda lag i serien plus ett, andraplacerade lagets poäng är lika
med antalet anmälda lag minus ett. Ex: 10 startande lag i första
omgången ger en poängskala vid varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p,
5p, 4p, 3p, 2p, och 1p. I omgång 3 gäller koefficient 1,5.
Lag som inte startar vid en av omgångarna erhåller 0 poäng för den
omgång de inte startade, men har möjlighet att fullfölja serien genom
att rida de andra omgångarna.
Vid lika placering får båda lagen den placeringens poäng, gäller alla
omgångar.

Totalsegrare

Segrande lag är det lag som efter de 3 omgångarna fått flest poäng. Lag
måste ha startat i alla 3 omgångarna för att erhålla slutplacering i serien.
Om två eller flera lag erhållit samma poäng avgör den inbördes
placeringen i sista omgången.

Startordning

Arrangören lottar startordningen för föreningarna. Lagledaren lämnar in
lagets laguppställning på tävlingsdagen, enligt den tidpunkt som
arrangören meddelar.

Priser

I varje delomgång (1-3) skall arrangören utdela stallplakett, rosett samt
hederspris motsvarande minst 300 kr/lag till alla placerade lag.
Lag skall starta i samtliga omgångar för att erhålla slutplacering.
Antal slutplacerade lag baseras på antal anmälda lag i serien.
Västmanlands Ridsportförbund delar ut priser till totalplacerade lag.
Rosett och plakett till alla placerade lag samt segertäcke till segrande
lag.

Resultat

Senast 3 dagar efter genomförd omgång skall arrangerade förening
skicka lagresultat till Västmanlands Ridsportförbund via mail
vastmanland@ridsport.se Distriktet sammanställer resultaten och
uppdaterar hemsidan med dessa snarast möjligt efter att de
rapporterats. Resultaten på tävlingsplatsen, TDB och Equipe skall alltid
ses som preliminära tills de har publicerats på Västmanlands
Ridsportförbunds hemsida.

Åläggande
Frågor gällande reglerna
till
Publicerat

För att få delta med lag skall klubben inom en period på två år arrangera
minst en omgång i allsvenskan.
Västmanlands ridsportförbund vastmanland@ridsport.se
0220-456 22, 456 24
220511

Tvist om regler

Västmanlands Ridsportförbund tävlingssektion har tolkningsrätt.

