Regler för

Krafft Young Rider Cup 2018/2019

Gren

Hoppning

Cupen är öppen för

Ryttare födda 1998–2003 med svensk licens och som är svensk medborgare
eller sedan minst ett år fram till första kvaltävlingen stadigvarande bosatt i
Sverige.

Kvalplatser

2018
v 43 Karlshamns RK
v 46 Grevagårdens RF
v 49 Södertälje RK
2019
v 5 Helsingborgs FK
v 11 Högbo RK
v 12 Borås FK
v 14 Final Gothenburg Horse Show

Kvalklasser

På kvaltävlingarna räknas poäng från en 1,45-klass angiven i respektive
proposition.

Poängberäkning i
kvalklasserna

De 20 bästa young rider-ekipagen rangordnas inbördes och får poäng enligt
följande tabell.
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Ryttare får räkna poäng i fyra av de sex kvalen. Poäng räknas per ekipage.
Ekipage som har mer än 12 fel, har utgått eller är uteslutet får inga poäng.
FInal
Gothenburg Horse Show

De 10 bästa ekipagen enligt poängtabellen efter vecka 12/2019 är
kvalificerade till final, en internationell tävling CSIY-A, under Gothenburg
Horse Show.
Ryttare får rida en häst i finalen. Om ryttare är kvalad med mer än en häst får
ryttaren välja häst till finalen. Hästen måste då finnas med bland de 10
kvalade ekipagen.
Juniorer, som även kvalat till finalen i Morgondagens Vinnare i Scandinavium,
måste efter tävlingen hos Borås FK vecka 12 välja om de ska delta i finalen i
Krafft Young Rider Cup eller i finalen i Morgondagens Vinnare. Ryttare kan
endast delta i en av cuperna under Gothenburg Horse Show. Till tävlingen
kommer även utländska ekipage att bjudas in. Totalt cirka 20 ryttare i CSIY-A.

Likaplacerade till
Gothenburg Horse Show

Om två eller flera ekipage är likaplacerade efter sista kvaltävlingen avgör den
högsta poängen under vårens kvaltävlingar. Är även de lika avgör den högsta
poängen under höstens kvaltävlingar. Är även detta lika går alla dessa till final.

Ersättare till final

Ekipage som avstår sin plats till finalen ersätts med ekipage i fallande ordning
från resultatet i poängtabellen. Detta kan göras fram till måndag 1 april kl
18.00. Efter denna tidpunkt kommer inte struket ekipage att ersättas.

Byte av häst

Om kvalificerad häst är skadad och inte kan delta i CSIY-A, får hästen bytas ut
mot annan häst som tillsammans med samma ryttare ska ha deltagit i minst
en av kvalklasserna. Veterinärintyg ska uppvisas.

Antal klasser

CSIY-A rids i tre separata klasser. Klass 1 i 1,40-hoppning bed två faser, klass 2
i 1,40-hoppning bed A:0, final 1,45 hoppning bed A:1a. Klass 3 rids i omvänd
startordning efter resultatet i klass 2. Resultatet från klass 1 tas inte med till
klass 3.

Wild card

Wild card kan inte delas ut till finalen.

Anmälan

Ingen separat anmälan till cupen som helhet behövs, endast till varje
deltävling enligt arrangörernas propositioner.
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Tvist om regler

Nationell samordnare hoppning har tolkningsrätt.

Robert Solin, 0220-456 14, robert.solin@ridsport.se

