Sveland Cup Östergötland 2017
Regler och anvisningar

Allmänt
Sveland Cup Östergötland deltävlingar genomförs i motsvarande LB (80,90 och 100 cm) regional tävling för
ponny med bedömning A:0/A:0. Sveland Cup Östergötland final genomförs i motsvarande LB+5 (85,95 och
105cm) regional tävling för ponny med bedömning A:1a.
När du anmäler till klassen i TDB är du automatiskt med i Sveland Cup Östergötland. Du behöver även
registrera dig på vår hemsida www.sveland.se. Kvaltävling är bara öppen för de deltagare som avser rida
Sveland Cup Östergötland.

Deltagare
Det åligger varje deltagare att hålla sig uppdaterad om regelverket. Sveland cup Östergötland är öppen för
ponnyryttare enligt ridsportförbundets åldersgränser. Ekipaget får inte startat motsvarande MSVB (100,110
och 120cm) under 2016 och 2017 när ekipaget gör sin första deltävling i Sveland Cup Östergötland. Samma
ryttare får starta mer än en ponny i deltävlingarna men endast en ponny i finalen per kategori. Deltagarna kan
endast vara med i en zon.

Deltävlingarnas genomförande
Tävlingen genomförs i Östergötland distriktet. I distriktet genomförs två deltävlingar och en final.
Sveland Cup Östergötland, när du anmäler dig till tävlingen så är du med i Sveland Cup Östergötland. Glöm inte
att även anmäla ditt deltagande på www.sveland.se.

Kategorier och placeringar
Deltävlingar och final genomförs med följande kategoriindelningar:
Kategori B
Kategori C
Kategori D
Vid varje deltävling samt final placerar vi minst 3 ekipage, övriga placeringar enligt TR.

Poängberäkning deltävling
Placering 1
Placering 2
Placering 3
Övriga placerade
Oplacerad dubbelnolla
Felfri i fas 1
Deltagit

8 poäng
8 poäng
8 poäng
7 poäng
5 poäng
2 poäng
1 poäng

Poängen följer ekipaget dvs deltager samma ryttare med fler ponnyer räknas poängen separat för varje
ekipage.
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Final Sveland Cup Östergötland
Ekipaget får tillgodoräkna sig poäng för båda deltävlingarna. Ekipaget måste ha deltagit i båda deltävlingarna
för att kunna gå vidare till final. Startordning i finalen följer regeln högst poäng i deltävlingarna startar sist och
därefter i fallande skala. Vid lika poäng sker lottning. Av de totala antalet ekipage i respektive kategori går de
25 % som har högst poäng vidare till final. Det skall dock vara minst 9 startande i varje kategori i finalen.
Samtliga med samma totalpoäng som sist kvalificerade går också vidare till final. Vi placerar minst 3 ekipage i
varje kategori, i övrigt placeringar enligt TR. Skulle någon av de kvalificerade inte anmäla sig till finalen fylls
deltagare på enligt följande:
 Högst sammanlagda poäng
 Vid lika poäng får den starta som hade det bästa resultatet i andra deltävlingen/kvaltävlingen
 5 dagar innan tävlingens genomförande stänger anmälningarna för reserver
Om inte tillräckligt många kommer i mål vid ritten i finalen skall omridning ske för att kora 1,2 och 3 placering.
För att se resultat och om du har blivit kvalificerad till final så går du in och tittar på www.sveland.se och väljer
fliken Sveland cup Östergötland och därefter rubriken resultat.

Anmälan till Final Sveland Cup Östergötland
Anmälan till final görs i TDB. När du anmäler till förklass meddelar du i infofältet att du avser att starta finalen.
Ekipage som ej anmält till final när ordinarie anmälningstid i TDB stänger anses som ej anmäld och platsen går
till reserv.

Hederspriser deltävling
1:a
Segertäcke, rosett, plakett
2:a
Schabrak, rosett, plakett
3:a
Schabrak, rosett, plakett
Övriga placerade
Hederspris, rosett, plakett
Hederspriser i förhållande till antalet placerade enligt TR.

Hederspriser Final Sveland Cup Östergötland
1:a
2:a
3:a
4:a
5:a
Övriga placerade

Segertäcke, rosett, plakett
Täcke, rosett, plakett
Täcke, rosett, plakett
Skötarväska, rosett, plakett
Skötarväska, rosett, plakett
Hederspris, rosett, plakett

Priser Final Sveland Cup Östergötland
Förstaplacerade ekipage i vardera kategorin får möjlighet att följa med på en händelserik drömhelg med
proffsen. Det finns även möjlighet för en förälder att följa med utan extra kostnad.

