Regler för

S2R Arena Tour 2019 sponsored by ALFAB & Scandivet

Serieanordnare

Sundbyholms Horse Center Ryttarförening, Föreningen Enköpingsnäs Ryttare, Jump Club
Ridsportförening.
Touren rids på tävlingar som går på Sundbyholm Horse Center, Schultz Arena och Rekasta.

År/tidsperiod

2019

Gren

Hoppning

Öppet för

Öppen för alla ryttare och hästar enligt TR.

Allmänna
bestämmelser

Tävlingen rids i regional 1,20 hoppning – Specialhoppning som bedöms enligt A:0.
Anmälan sker i form av mail till: info@sundbyholmsridsport.com, samt inbetalning av 1000
kr till bankgiro 357-9372. Teamet namnges vid anmälan.
Anmälan senast 31 mars 2019. Max 30 team kan medverka med principen ”först till kvarn”
(per inbetalningsdatum). Vid färre än 10 anmälda team ställs touren in.
Inför respektive deltävling anmäler sig en i teamet till teamklassen i TDB.
Varje team kan bestå av upp till 5 ryttare. Teamet kan bestå av ryttare från olika klubbar.
Endast 2 ryttare rider respektive deltävling. Minst 2 och max 5 ryttare namnges vid
touranmälan. Dessa kan inte ändras under tourens gång. Hästarna kan ändras. Om ett team
anmält färre än 5 ryttare vid touranmälan kan teamet fylla på upp till 5 ryttare under tourens
gång med ryttare som inte är anmäld i annat team.
Varje deltävling rids med 2 deltagare per team, där deltagarna i teamet startar efter varandra
i startlistan och kommer in på banan samtidigt. Ny startsignal till andra ryttaren.
Teamens startordning lottas inför varje deltävling.
Båda deltagarnas resultat slås ihop till ett gemensamt resultat. Om första ryttaren blir
utesluten/utgår är laget uteslutet/har utgått och andra ryttaren får inte rida.
Inga individuella starter i teamklasserna.
Teamet ska ha gjort minst en start per arena, där det bästa resultatet från respektive arena
räknas.
Det 16 bäst placerade teamen i respektive deltävling får poäng enligt världscuppoängtabellen,
20-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2.
Deltävlingar:
Sundbyholms HCRF på Sundbyholm
v 17 och v 18
F Enköpingsnäs Ryttare på Schultz Arena v 20 och v 28
Jump Club RF på Rekasta
v 26 (lördag och söndag)

Prisutdelning
deltävling

3 team till prisutdelning i deltävlingarna. Rosett och premier till de 8 bäst placerade teamen i varje
deltävling:
1) 2000 kr
2) 1500 kr
3) 1000 kr
4) 750 kr
5–8) 600 kr

Finalen

De 10 team med mest poäng är kvalificerade att rida finalen hos Sundbyholms HCRF v 30 i
samband med SM 2019. Om fler team på plats 10 har samma poäng efter sista deltävlingen avgör
antalet förstaplatser på alla 6 deltävlingar, därefter antalet andraplatser på alla 6 deltävlingar osv.
Inga poäng tas med till finalen.
För att få delta i finalen ska ryttaren ha gjort minst en start i en deltävling.
Ingen anmälningsavgift till finalen.

Priser final

3 placerade team. Premier: 50 000, 20 000, 10 000. Segertäcke, rosett.

Frågor till

Barbro Lillje 070-781 15 62
Marie Wässman 0730-98 61 67
Peter Lundström 070-525 18 98

Datum för
publicering
Tvist om regler

2019-01-24
S2R Arena Tours tävlingsledning, Barbro Lillje, Marie Wässman, Peter Lundström

