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Regler för
Serieanordnare

Dressyrallsvenskan Division 4 - Häst
Varje distrikts ridsportförbund ansvarar för genomförandet av serien.
Distriktet avgör om man rider Dressyrallsvenskan som en serie med
tre (3) omgångar där det lag med högst poäng vinner eller om man
genomför två (2) kvaltävlingar och en (1) final där det vinnande laget
koras.
Distriktet avgör hur många lag som tillåts deltaga i serien och om en zonindelning ska ske.
Varje distrikt bestämmer om det är tillåtet med allianslag eller om inlåning
av ekipage från annan förening kan ske.
Samarbete mellan distrikten för genomförande av serien rekommenderas
i de fall när för få lag finns anmälda inom det egna distriktet.
Deltagande lag och datum publiceras på arrangerande distrikts hemsida.
Västmanland:
Rider allsvenskan som en serie med tre(3) omgångar där det lag med
högst poäng vinner.
Serien är öppen för 4 till 8 lag. Vid fler anmälda lag införs zonindelning.
Allianslag får inte bildas.
Inlåning av ryttare från annan föreningen är inte tillåtet.

År/tidsperiod
Gren
Öppen för

2022
Dressyr häst
Dressyrallsvenska division 4 är öppen för föreningar anslutna till Svenska
Ridsportförbundet.
Deltagande ryttare ska ha gällande svensk tävlingslicens för den förening
de representerar. Häst ska ha giltig svensk licens.

Allmänna
bestämmelser

TR I och TRII gäller.
Tävlingarna ska genomföras på 1*-tävling.
Dressyrallsvenskan division 4 rids under andra halvåret och ska vara
avslutad senast 30 november.
Minst tre ekipage ska ingå i varje lag (resultatgrundande).
Distriktet avgör om fler ekipage kan eller ska ingå i ett lag.
Deltagande föreningar äger rätt att ändra lagsammansättning vid varje
omgång. Ändringar i inlämnad laguppställning får göras fram till en timme
innan lagklassens början vid aktuell omgång.
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Västmanland:
Varje lag ska bestå 3-5 ekipage.
Laguppställningen ska skickas in till arrangören senast måndagen innan
tävlingsdag kl. 12.00. Är inte laguppställningen inlämnad i tid överlåts
ordningen att fastställas av arrangör.
Ryttare får delta en gång per lag.
Häst får delta en gång per lag.
Klasser

Dressyrryttartest I:1 (enskild bedömning) eller Lätt C:1.
Aktuellt dressyrprogram ska alltid bedömas med protokoll för
”Ryttartest/dressyrryttartest”.
Distriktet avgör i vilket program som serien ska ridas och om alla
omgångar ska ridas i samma program eller om båda programmen kan ingå
i samma serie. Alla lagdeltagare rider samma program vid aktuell
serieomgång.
Individuellt deltagande i lagklass är obligatoriskt i alla serier.
Västmanland:
Dressyrallsvenskan div 4 rids i Lätt C:1.

Serieanmälan

Anmälan till respektive omgång görs, enligt arrangörens proposition samt
arrangerande distrikts anvisningar.
Västmanland
Se https://www.ridsport.se/Distrikt/vastmanlandsridsportforbund/tavling/Allsvenskan/

Kvalificering/Uppklassning

Ekipage som genomfört någon omgång i division 3 (Lätt B-klass) med 64 %
eller högre procent, startat Lätt A klass eller högre de senaste
24 månaderna äger ej rätt att delta. I övrigt gäller TR I och TR II.

Arrangemang

Deltagande förening ska vara beredd att arrangera en kvalomgång.
Tävlingsarrangemangen tilldelas i första hand de föreningar som ansökt
om att anordna tävling. Distrikt kan ålägga deltagande förening att
anordna tävling.

Anmälan till omgångar

Anmälan till respektive omgång görs, enligt arrangörens proposition samt
arrangerande distrikts anvisningar.
Västmanland
Varje lag anses som anmält till varje omgång i och med anmälan till serien.
Laguppställning skall skickas in enligt det som anges under allmänna
bestämmelser. Om något lag inte avser att starta en viss omgång skall
lagledaren meddela arrangörens kontaktperson så snart beslutet om att
inte delta har tagits.
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Domare

Klassen döms av 1 Domare, regleras av TR.

Resultatberäkning/
poängberäkning

Vid varje omgång slås varje lags tre bästa ekipages procent för respektive
ritt ihop till en summa och delas med tre till en total lagsnittprocent.
Lagsnittprocenten utgör lagets resultat vid aktuell omgång.

Poängberäkning

Vid varje omgång erhåller lagen poäng enligt följande:
Segrande lag erhåller poäng lika med antalet i första omgången startande
lag plus ett (+1), andra placerade lagets poäng är lika med antalet i första
omgången startande lag minus ett (-1).
Segrande lag i serien är det lag som har högst sammanlagd poäng efter
tre omgångar.
Exempel
8 startande lag i första omgången ger en poängskala vid varje omgång
på: 9p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p.
Om två eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma resultat blir lagen
likaplacerade och erhåller båda samma poäng.
Exempel: Vid dubbla segrare enligt ovan får båda lagen (9+7)/2= 8 p,
ingen tvåa, trean 6 poäng.

Särskiljning efter omgång 3

Om två eller fler lag slutar på samma poängsumma efter omgång 3,
placeras det lag före vars tredje bästa ryttare har det högsta resultatet vid
sista omgången. Är även detta lika placeras det lag före vars näst bästa
ryttare har högsta resultat. Är även detta lika förklaras lagen
likaplacerade.

Priser omgångarna

Anordnande distrikt beslutar om vilka priser som ska utdelas i
omgångarna och på vilket sätt dessa bekostas.
Västmanland
I varje delomgång (1-3) ska arrangören utdela stallplakett, rosett samt
hederspris motsvarande minst 300 kr/lag till alla placerade lag.

Priser seriesegrare

Totalsegrande lag får priser enligt reglerna för arrangerande distrikt.
Västmanland
Västmanlands Ridsportförbund delar ut priser till totalplacerade lag.
Rosett och plakett till alla placerade lag samt segertäcke till segrande lag.

Resultatredovisning

Arrangerande distrikt ska publicera omgångsresultat och aktuell tabell på
sin hemsida direkt efter avslutad omgång.

Frågor till

Respektive distrikt.
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Västmanland
vastmanland@ridsport.se eller 0220-456 22 456 24
Godkänd av
Dressyrkommittén
Godkänd av
Tävlingssektionen
Datum för publicering

2020-03-24

Tvist om regler

Västmanlands distrikts kansli i samråd med nationell samordnare i dressyr

20211201
20220511
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Frågor till Svenska
Ridsportförbundet
Datum för
publicering

Annica Lund. Annica.lund@ridsport.se 0220-456 20

Tvist om regler

Anordnade distrikt i samråd med nationella samordnare dressyr

2020-11-24
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