Reglemente rev. 04
POWERGAITS LAGCUP 2020
Deltävlingar
1. Lagcupen består av tre deltävlingar. Två kortare cuptävlingar och en
finaldag. Alla deltävlingar räknas till den totala lagpoängen.
2. Deltävling 1 är en enklare tävling på ovalbana i februari 2020, med enbart Afinal (6 deltagare) och uttagning i T3, T8 och T6. Rosetter delas ut till
finalekipagen.
3. Deltävling 2 är en enklare tävling i ridhus i mars 2020, med enbart Afinal (6 deltagare) och uttagning i F3, V2 och V5. Rosetter delas ut till finalekipagen.
4. Deltävling 3 är en finaldag på Ensta Ovalbana i april 2020, med uttagningar
och finaler i samtliga grenar (F2, V2, V5, T3, T8, T6), samt Speedpass och
Speedtrav. På finaldagen rids A- och B-finaler och prisutdelning sker
individuellt, samt till de fem högst placerade lagen.
5. Vinner lagcupen gör det lag med lägst total poäng när deltävling 1 och 2,
samt deltävling 3 räknats samman. Alla grenresultat (lagets bästa under resp.
deltävling) räknas in.
Laguppställning och ekipage
6. Varje lag ska bestå av 3-6 ryttare och max. 6 ekipage. Som ekipage räknas
specifik ryttare med specifik häst.
7. En ryttare kan delta med max två hästar i laget. Exempel: Ryttare som
deltar med två hästar – räknas som två ekipage och betalar avgifter för
motsvarande två ekipage. Laget kan därmed tex bestå av tre ryttare, som
rider två hästar var.
8. Samma häst kan delas mellan två ryttare. Detta räknas då som två ekipage
i laget och full avgift utgår för två ekipage.
9. Specifik häst kan som mest tävla i tre grenar på samma deltävling; en tölt
gren och en fyr- eller femgångsgren, samt speedpass eller speedtrav. Två
olika ryttare kan därmed inte ställa upp i samma gren på samma häst eller i
två olika töltgrenar med samma häst eller i både fyr– och femgång.
10. Alla ekipage anmäler sig i valda grenar och tävlar både som enskilt
ekipage och som lagdeltagare. Ekipage kan tävla i olika grenar på olika

deltävlingar.
11. Barn- och ungdomsryttare tävlar på samma villkor som vuxen.
12. Flera ekipage från samma lag kan tävla i samma gren.
13. Varje lag ska ha ett lagnamn.
14. Varje lag ska ha en utsedd lagledare. En lagledare kan enbart vara lagledare för
ett lag.
15. Varje lag skall skicka in ett lagfoto, lagnamn och namn på lagledare
mobilnummer. För att laganmälan skall gälla måste minst 3 ekipage anges
och anmälas till deltävling 1. Resterande ekipage kan om så önskas läggas till
efter hand. Lagtillhörighet skall anges vid den individuella anmälan till resp.
deltävling.
16. Ekipage kan läggas till före varje deltävling om utrymme finns inom ramen
för max 6 ekipage. Tillagt ekipage får ej tillgodogöra sig ev. placering i deltävling som skett innan ekipaget blev lagmedlem. Ekipage kan även strykas ur
laget om ekipaget ännu inte har hunnit delta i någon deltävling som lagmedlem.
Poängberäkning
17. Lagets totala poäng beräknas från placering i UTTAGNING.
18. Första plats i varje gren ger 1 poäng, andra plats 2 poäng osv.
19. Det är den enskilda placeringen som räknas - oavsett om man är vuxen, barn
eller ungdom.
20. Det är den enskilda placeringen i jämförelse med alla tävlande i grenen som
räknas – oavsett om alla deltagande ekipage i grenen är med i något lag eller
ej.
21. Vid flera lagdeltagare som tävlar i samma gren – räknas enbart den BÄSTA
placeringen i grenen till lagets totalpoäng.
22. Deltävling 1 och 2 slås samman och räknas som en total tävling med 6 möjliga
grenar. Deltävling 3 räknas som en total tävling med 8 möjliga grenar. Det
finns därmed totalt 14 möjliga grenpoäng.

23. Om ingen från laget deltar i gren blir laget placerat på delad sista plats. Lägsta
möjliga placering är dock 20-placering (20 poäng) för uteblivet deltagande i gren.
Om det tex finns 28 startande i grenen får laget 29 ”straffpoäng”. Om det tex är
13 startande i grenen får laget 20 ”straffpoäng”.

Prissumma PowerGaits Lagcup
24. Deltagande lag betalar en avgift på 300 kr. Lagavgift inbetalas vid lagamälan av
lagledaren. Laganmälan är bindande och avgiften återbetalas ej vid ev. strykning
av laget.
Vinnande lag erhåller hela deltagaravgiften från samtliga
deltagande lag som pris. Vid tex 10 deltagande lag blir total prissumma 3000 kr.

Sjukdom häst eller ryttare
25. Anmälan är bindande. Vid skadad/sjuk häst eller ryttare, återfås 75% av
anmälningskostnad mot uppvisande av sjukintyg/läkarintyg.
26. Det går ej att byta häst pga skada/sjukdom eller försäljning, efter att hästen har
deltagit i deltävling. Avliden häst kan ersättas med ny häst även efter att ekipage
har startat i deltävling tidigare.

