Regler för

ATG Riders League Grand Prix 2022/2023

Serieanordnare

Svenska Ridsportförbundet

Gren

Hoppning

Allmänt

ATG Riders League Grand Prix är en svensk serietävling i hoppning på
1,45/1,50-nivå, som rids på 5*tävling. Serien rids med sex delfinaler och en
totalfinal. Häst om deltar ska vara lägst 8 år och får starta högst en klass per
dag under meetinget, maximalt tre starter.

Deltagare

Ryttare födda år 2003 eller tidigare med svensk licens.

Tävlingsplatser

Delfinaler
2022
v 30 Equine Club West RF/WEW Åbytravet
v 35 Åby RK/Norrköping
v 37/38 Sundbyholms HCRF/Eskilstuna
v 43 Horse Event HF/Elmia Jönköping
v 49 Flyinge HK
2023
v 6 Borås FK
Totalfinal
v 8 Gothenburg Horse Show/Scandinavium

Kvalklass

Torsdag (ATG-kval)
Vid varje tävlingsplats rids tidigt under torsdagen en kvalklass i 1,45 hoppning
med bed A:0 eller två faser totalfel A/A:0, enligt arrangörens proposition.
Ryttare födda 2004 eller senare kan delta i torsdagens kvalklass, men kan inte
delta i lördagens finalklass.
Avgifter, premier och priser enligt arrangörens proposition.
Fredag (ev. kval till söndag utanför ATG Riders League)
Under fredagen kan ytterligare en 1,45/1,50 hoppning ordnas, öppen för alla
ekipage oavsett ryttarålder, som inte deltar i aktuell delfinal i ATG Riders
League. Den klassen kan utgöra ett kval till arrangörens egen 1,45-/1,50-final
på söndagen. Om arrangören ordnar en separat final i 1,45/1,50 under
söndagen har samtliga de ryttare som kvalat till ATG-finalen rätt att delta i
söndagens final.
Under totalfinalmeetinget vid Gothenburg Horse Show rids inget kval.

Kval till finalklass

De 20 bästa ryttarna enligt kvalklassens resultat, födda 2003 eller tidigare, och
de ryttare som har samma resultat som den 20:e ryttaren, är kvalificerade till
lördagens finalklass i 1,50. Ryttare som startar kvalklassen förbinder sig att
starta finalklasen. Strykning endast om tävlingsveterinären utfärdar
startförbud för hästen och/eller om läkarintyg uppvisas. Kvalad ryttare kan i
finalklassen starta valfri häst, som fullföljt kvalklassen. Ryttare som byter från

häst med bästa resultat i kvalklassen måste senast 30 minuter efter avslutat
kval personligen meddela detta till respektive sekretariat.
Finalklass tidsprogram

Lördag
15 minuter efter ATG Riders League Heat 1,35: Start grundhoppning/heat. Två
heat med åtta minuter från avslutat heat till start av nästa heat.
Efter ATG Riders League 1,35 Winning Round: Start Winning Round

Finalklass

Enligt TR III moment 319. 1,50 hoppning med Winning Round med de
ändringar och tillägg som framgår av dessa regler. Grundhoppningen rids i två
heat med bed A:0. Maximalt tio ekipage i varje heat. Ingen anmälnings-/
startavgift i finalklassen.
Vid strykningar till finalklassen ersätts inte strykningarna. Underlåtenhet att
starta i finalklassen, utan att tävlingsveterinären strukit hästen eller läkarintyg
uppvisas enligt TR, medför en avgift på 5000 kr. Ridsportförbundet fattar
avgiftsbeslutet.
Tidpunkt enligt meddelande från arrangören efter samråd med ATG.

Startordning
grundhoppning/heat

Segraren kvalklassen startar sist i andra heatet, tvåan i kvalklassen startar sist
i första heatet o s v till de 20 bästa ryttarna från kvalklassen är fördelade.
Ryttare som byter häst hamnar på den nya hästens startplats.

Winning Round

Rids i 1,50 hoppning bed A:0. Till Winning Round går 10 ekipage, de 2
heatsegrarna samt de 8 bästa totalt i grundhoppningen, som inte är
heatsegrare. Inga fel tas med från grundhoppningen till Winning Round.
Tidpunkt enligt meddelande från arrangören efter samråd med ATG.

Startordning
Winning Round

Ekipage med bästa resultat totalt i finalklassens grundhoppning startar sist,
ekipage med näst bästa resultat startar näst sist o s v.

Premier och avgifter
finalklass

SvRF står för samtliga premier i heat och klassen/Winning Round. ATG står för
samtliga priser i klassen/Winning Round. Arrangör eller arrangörs sponsor kan
stå för priser i heaten.
Premier i heaten: 5000, 3000.
Premier i klassen/Winning Round (avsteg från TR III moment 318): 50 000,
40 000, 20 000, 10 000, 5000.
Bonus till segrare som även är heatsegrare: 10 000 kr. Om bonusen inte delas
ut flyttas den till nästa deltävling och utökar potten. Delas den inte ut under
säsongen flyttas bonusen till nästa säsong enligt samma princip.
Avgifter enligt arrangörens proposition.

Poängberäkning till
totalfinal

Poäng per ekipage i Winning Round. Därefter till placeringar efter
totalresultat i heaten. Ekipage måste ha genomfört heat för att få poäng.
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Totalfinal

Rids under en dag, enligt propositionen för Gothenburg Horse Show i 1,50
hoppning, i enlighet med omgångsreglerna. 20 ekipage enligt poängtabellen
är kvalificerade. Ryttare får starta med en häst i totalfinalen. Om en ryttare
har flera hästar bland de 20 bästa ekipagen, eller om strykningar/återbud sker
senast måndag 20 februari kl. 18.00, fylls det på med nästföljande ekipage i
tabellen. Därefter sker ingen påfyllning.
Vid lika poäng på 20:e plats avgör antal förstaplatser, därefter antal
andraplatser och tredjeplatser i kvalfinalerna. Är även dessa lika avgöra
högsta placering vid sista delfinalen under säsongen och därefter högsta
placering i näst sista delfinalen under säsongen. Är även dessa lika går
samtliga dessa likaplacerade till totalfinal.

Ryttarnas åtagande
kvalklasser, delfinaler och
totalfinal

Ryttare i finalklassen förbinder sig att delta i ATG:s medieutbud under
tävlingsdagarna, i form av intervjuer. Deltagande ryttare i finalklassen får inte
lägga spel på tävlingen.
Utökad alkohol- och drogkontroll, utökade dopingkontroller samt
utrustningskontroller kan förekomma.

Premier och avgifter
totalfinal

SvRF står för samtliga premier i heat och klassen/Winning Round. ATG står för
samtliga priser i klassen/Winning Round. Arrangör eller arrangörs sponsor kan
stå för priser i heaten.
Premier i heaten: 5000, 3000.
Premier i klassen/Winning Round (avsteg från TR III moment 319): 120 000,
80 000, 40 000, 30 000, 15 000, 10 000.
Inga startavgifter.

Totalfinalbonus

Segrande ekipage i totalfinalen får, under förutsättning att det är kompatibelt
med FEI-regler, möjlighet att delta i vissa internationella klasser under
Gothenburg Horse Show 2023.

Godkänd av SvRF:s
hoppkommitté
Godkänd av ATG

2022-06-07

Godkänd av GHS

2022-06-13

Godkänd av TS regelgrupp

2022-06-13

Frågor

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

Datum för publicering

2022-06-14

Tvist om regler

Nationell samordnare hoppning har tolkningsrätt.
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