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Ponnyryttare
Tävlingen är öppen i kategori D och C för ryttare till och med det året
de fyller 20 år, i kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13
år, som har gällande svensk tävlingslicens och som är svensk
medborgare eller sedan minst ett år stadigvarande bosatt i Sverige. Se
TR I, Mom 122.1

Allmänna bestämmelser

Elit Allsvenskan rids kalenderårsvis.
Elitserien skall bestå av sex till tolv lag. Zon Polar får ha en mindre serie
med 4 lag
Om kvalificerat lag till Elitserien avstå från deltagande, får närmast
kvalificerade lag från division 1 ersätta detta. Klubb får endast starta
med ett lag i elitserien. Klubb som deltar i allsvensk serie skall kunna
under en tvåårsperiod arrangera minst en delomgång i Elitserien som
klubben deltar i.
Lag skall starta i samtliga omgångar för att få slutplacering i Elitserien.
Lag som ej fullföljer serien utan att ha vägande skäl för detta utesluts.
Klubb som flyttats ned från Elitserien kan ej under samma säsong
kvalificera sig via division 1 till Elitserien.
Utöver lag som ej fullföljt de tre omgångarna nedflyttas så många lag
som krävs för att bereda plats för segrande lag i division 1.
Propositioner och resultat för elitserien skall skickas till zonledare,
distrikt och Svenska Ridsportförbundets kansli.

Zonindelning

Kvalificeringsomgångarna fördelas på sex zoner (Syd, Väst, Öst,
Central, Nord och Polar). Zonledare för varje zon utses av Svenska
Ridsportförbundet. Zonledarna organiserar elitserien och fördelar
kvalificerade lag på zonerna så, att så lika antal lag som möjligt startar i
respektive zon. Dessutom ansvarar zonledaren för att resultat med
sammanställning från elit omgående skickas till Svenska
Ridsportförbundet.

Lagsammansättning

Lag skall bestå av tre eller fyra ekipage, varav de tre bästas resultat
räknas. Om laget består av fyra ekipage måste laget bestå av ekipage
från minst två ponnykategorier.

Lån av ryttare
Klubb med lag i elitserien tillåts att i aktuell serieomgång med final
låna en (1) ryttare från en klubb som saknar eget lag i samma serie.
Denne ryttare tävlar individuellt för sin ordinarie klubb. Lån av ryttare
enligt ovan ska tillstyrkas av ordförande i de båda berörda klubbarna
samt skriftligt tillställas zonledaren för elitserien innan
anmälningstidens utgång för första omgången.
Ryttare får dock inte tävla i ponnyallsvenskans olika serier för mer än
en klubb under samma kalenderår. Undantag för ryttare som lånats ut
av sin moderklubb.

Allians
Lag i zon Polar och på Gotland, som inte har tillräckligt antal ekipage,
kan efter godkännande av berört distrikt, bilda allianslag tillsammans
med andra klubbar i samma zon. Sådan allians skall skriftligt anmälas
till zonledaren senast den 31 januari. Om de klubbar som ingår i ett
allianslag, var för sig till påföljande år har möjlighet att samla egna
klubblag, avgör zonledaren om utrymme finns att låta dessa lag starta i
elitserien påföljande år.
Ryttare får endast delta med en ponny i varje elitomgång.
Ponny får endast starta en gång i varje elitomgång.
Ungponny
6-årig ungponny tillåts endast starta om den kvalificerat sig, dvs.
genomfört 2 felfria ritter i avd B i samma klass eller högre, med aktuell
ryttare, dock ej samma dag, se mom 304TR III
Ekipage får inte starta i samma omgång i allsvenskans olika divisioner.
Dvs. man får rida i Elit i omg 1 och i division 1 i omg 2 eller vice versa.
Efter stadigvarande ryttarbyte är det dock tillåtet att starta samma
ponny i alla omgångar i lägre division.
Lektionsponny som startat i högre division får starta i alla omgångarna
i lägre division med annan ryttare. Detsamma gäller ponny som tävlas
av flera syskon i samma familj.
Brott mot dessa bestämmelser medför uteslutning av laget.

Deltagande klubb äger rätt att ändra sammansättningen på laget vid
varje tävlingsomgång.
Anmälan

Tävlingsdatum

Anmälan till elit serien skall sändas till Svenska Ridsportförbundets
kansli före den 31 januari 2015, samt betalas på plusgiro
15 35 28 - 5. Avgiften för elit är 600:-/ lag. Vid anmälan senare än 31
januari 2015 är anmälningsavgiften 900:-/lag.
Anmälan till respektive omgång görs enligt proposition. På anmälan
anges följande: Klubb, gren samt lagledare med adress, telefon, mail,
och preliminär laguppställning.
Anmälningsblankett (pdf) Laguppställning (pdf)
Avgift till tävlingsarrangör per omgång är 450:-/lag. Lag som
kvalificerat sig till elitserien men ej avser att starta skall avanmäla till
Svenska Ridsportförbundets kansli före den 31 januari. Lag som ej
avanmält enligt ovan skall betala 300:- till Svenska
Ridsportförbundet pg. 15 35 28-5
De tre grundomgångarna arrangeras i den mån det är möjligt i samtliga
zoner på datum fastställda av SvRF.
Tävlingsdatum 2015
 v 12
 v 15
 v 18
 Final v 23 Strömsholm

Klasser

Omgångarna rids med bed. Laghoppning Mom 320 i följande klasser:
Omgång 1: LA
Omgång 2 :LA +5 cm
Omgång 3: Msv B
Ekipage skall vara kvalificerat till Msv B för start i omgång 3. Se mom
302 TR III

Poängberäkning

Tidtagning skall ske elektroniskt.
Vid varje omgång erhåller lagen poäng. Segrande lag erhåller poäng
lika med antalet i första omgången startande lag plus ett,
andraplacerade lagets poäng är lika med antalet i första omgången
startande lag minus ett.
Exempel: 10 startande lag i första omgången ger en poängskala vid

varje omgång på 11p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p och 1p. Om två
eller flera lag i omgång 1-3 slutar på samma poängssumma, blir lagen
likaplacerade.
Om två eller flera lag slutar på samma poängsumma efter tre
omgångar avgör inbördes resultat i sista omgången. Om inte detta kan
skilja lagen åt avgör antal fel i de tre grundomgångarna. Om ej heller
detta skiljer lagen åt, placeras det lag före, vars näst sämst placerade
ryttare erhållit lägsta antal fel i sista omgången. I lagtävlan skall
startanmält ekipage som finns på tävlingsplatsen räknas som
startande.
OBS! Koefficient i sista omgången! Poängen från elitseriens sista
omgång ges koefficienten 1,5.
Hederspriser

Svenska Ridsportförbundets plakett och allsvenskerosetter skall delas
ut till placerade lag med lagledare i varje omgång samt till
totalsegrande lag med lagledare i varje serie som även får segertäcken
från Agria.
Rosetterna och plaketter bekostas av Svenska Ridsportförbundet.
Zonledaren ser till att plaketter, rosetter och täcken kommer till
respektive tävlingsarrangör.

Final
Antal starter

Till SM final går två lag per zon. Zon Polar får ha en mindre serie med 4
lag. I sådant fall går ett lag vidare till final.
Finalen rids i Msv B bed Laghoppning, enligt bestämmelserna för
laghoppning i två omgångar, mom 320 TR III.
Dock startar endast de sex främsta lagen eller samtliga lag med samma
antal fel som det sjätte i andra omgången. Vid behov rids en
omhoppning om medaljerna mellan de lag med minsta antal fel.
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