Regler för

Sverigeponnyn

Anordnad av

Gothenburg Horse Show

År/tidsperiod

2021/2022

Gren

Ponnyhoppning

Öppen för

Ryttare födda från och med 2004 till och med 2011 med svensk licens på ponnyer
födda 2015 eller tidigare i kategori C, med svensk tävlingslicens. Ryttare som
tidigare ridit final i GP-Ponnyn/Sverigeponnyn får inte delta. Ryttare som är, eller
har varit, kvalad till SM i ponnyhoppning i kategori C och/eller D får inte delta.

Allmänna
bestämmelser

Tävlingen består av kval på endagarstävlingar utan uppstallning öppna för
deltagare från eget och angränsande distrikt, en semifinal och en final. Ryttare får
endast delta på en kvalplats och med en ponny. Ryttare får inte byta ponny mellan
kval och final, med undantag av skada/sjukdom styrkt av veterinärintyg och
godkänt av SvRF.
Maximalt 80 starter i kval, platser fördelas enligt anmälningstid vid full kvalklass.
Om kval inte blir fullt kan SvRF flytta överblivna platser till kommande kval, även
om antalet platser då överstiger 80.

Anmälan

Ingen särskild cupanmälan. Anmälan till kval enligt respektive arrangörs
proposition i TDB. Anmälan till final enligt finalarrangörens proposition. Avgift i
kvalklasser 200 kr/ekipage. Avgift i semifinal och final 0 kr. Uppstallningsavgifter
mm kan tillkomma.

Omgångar
Plats, tidpunkt

Kval 2021:
V. 42 Luleå RK, Vetlandaortens RF
V. 43 Skogslottens RF, Ale-Jennylunds RK
V. 44 Eskilstunaortens RF, Gävle RS, Timrå HF
V. 45 Skultorps RS
V. 46 Ljungby RK
V. 47 Kalmar HK
V. 48 Åsbo PK
Kval 2022:
V. 1 Helsingborgs FK
V. 2 Hallsta RK (torsdag 6/1, helgdag)
V. 3 Umeå RF
V. 4 Billdals RK, Södertälje RK
Semifinal 2022:
V. 8, 24/2, Gothenburg Horse Show
Final 2022:
V. 8, 26/2 Gothenburg Horse Show.

Domare

Omgångar och tider kan komma att ändras efter beslut av SvRF.
Inverkansdomare utses av SvRF och Gothenburg Horse Show i samråd, bekostas av
Gothenburg Horse Show.
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Klasser

Kval, semifinal och final rids i Lätt B/0,90 hoppning, bed A:Inverkan. Vid varje
kvalplats ska en uppvärmningsklass i Lätt B med bed A eller bed två faser A:0/A:0
ordnas samma dag som kvalet, eller dagen innan.

Kval

Lottad startordning. Vid 2-20 startande går en till semifinal. Vid 21-40 startande
går två till semifinal. Vid 41-60 startande går tre till semifinal. Vid 61 och fler
startande går fyra till semifinal. Skulle fler än ett ekipage ha samma resultat som
det lägst semifinalkvalificerade i kval rids en omhoppning mellan aktuella ekipage
med bed A:Inverkan. Blir resultat i omhoppningen lika går alla de likaplacerade
vidare.

Semifinal

Rids under Gothenburg Horse Show enligt proposition i TDB. Lottad startordning.
Öppen för de som kvalat till semifinal. Inga reserver tas in.
De tio bäst placerade från semifinalen går till final. Skulle fler än ett ekipage ha
samma resultat som det tiondeplacerade i semifinalen rids en omhoppning mellan
aktuella ekipage med bed A:Inverkan. Blir resultat i omhoppningen lika går alla de
likaplacerade vidare.

Final

Startordning: ekipaget med bäst resultat i semifinalen startar sist, ekipage med
näst bästa resultat näst sist o s v.
Inga resultat tas med från semifinalen. Vinnare av Sverigeponnyn är ekipaget med
bäst resultat i finalen. Skulle fler än ett ekipage ha samma resultat rids en
omhoppning om segern mellan aktuella ekipage med bed A:Inverkan.

Priser

Till segrarna i alla kval, semifinal och final utgår täcke. Till placerade i alla kval,
semifinal och final utgår cuprosett och särskild plakett, bekostad av Gothenburg
Horse Show.

Godkänd av
Gothenburg Horse
Show

2021-08-31

Godkänd av
Hoppkommittén
Godkänd av
Tävlingssektionens
regelgrupp
Frågor till

2021-09-07

Datum för publicering

2021-09-14, uppdaterade 2021-09-23

Tvist om regler

Nationell samordnare hoppning har tolkningsrätt

2021-09-10
Tomas Torgersen, 0761-96 83 23, tomas.torgersen@ellberga.com
(Sverigeponnyn/arrangemang)
Robert Solin, 0220-456 14, robert.solin@ridsport.se
(SvRF/regler)

ID: 39738

