
 

Regler för 
Sveland Cup 
 
Serieanordnare  
Sveland Djurförsäkringar ömsesidigt 
Box 31 
281 21 Hässleholm 
via VD Anette Henriksson 
 
År/tidsperiod 
2018 
 
Gren 
Ponnyhoppning 
 
Öppen för  
Ponnyryttare 8-20 år enligt Svenska Ridsportförbundets TR. Ekipaget får inte ha startat Medelsvår B eller högre 
under de senaste 24 månaderna innan sin första start i Sveland Cup för året.  
  
Kval och kvalplatser  
Kval sker i fem zoner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med två kval vid regional tävling i Lätt B i respektive zon. 
Kvalplatserna publiceras på www.sveland.se.  
Kvalen rids som separata cupklasser i Lätt B bed två faser A:0/A:0. 
Resultaten kan följas via poängställning publicerad på www.sveland.se 
 
Serieanmälan  
Anmälan sker på www.sveland.se innan första start.  
Ingen begränsning i antalet ponnyer per deltagare. 
Ekipage väljer fritt zon att delta i, men kan enbart delta i en zon. 
 
Anmälan till kval  
Via arrangörens proposition i TDB. 
 
Resultat och beräkning kval  
Lägst tre ekipage/kval räknas som placerade i cupen, fler enligt TR.  
Poäng: 
Placerad 1-3  8 poäng 
Övriga placerade 7 
Oplacerad felfri i båda faserna  5 
Felfri fas 1  2 
Deltagit   1 
 
Priser kval  
1)  Täcke, plakett, rosett 
2-3)   Schabrak, plakett, rosett 
Övriga placerade Hederspris, plakett, rosett 
 
Kval till zonfinal  
En ponny/ryttare och kategori kan delta i zonfinalen. Öppen för de 25% bästa ekipagen, som deltagit i båda 
kvalen, enligt poängtabellen efter kval 2. Lägst 9 startande/kategori. Alla med samma poäng som den sist 
kvalade går vidare till zonfinal. 
 
Anmälan till zonfinal 
Via förklass i arrangörens proposition i TDB. Anmälan till zonfinal via lista i arrangörens proposition i TDB innan 
ordinarie anmälningstids utgång. Därefter går platsen till reserver i fallande ordning. Anmälan stänger helt 5 
dagar innan zonfinal. 



 

Reservordning: 
1)  Högst sammanlagda poäng 
2)  Bäst resultat i andra kvalet 
  
Zonfinal  
Rids på regional tävling i Lätt B +5 cm bed A:1a.  
Startordning i omvänd resultatordning från totaltabellen efter kval 2. Inbördes lottning vid lika poäng. 
 
Priser zonfinaler  
Lägst tre placerade/kategori. 
1)  Segertäcke, plakett, rosett 
2-3)  Täcke, plakett, rosett 
4)  Hederspris, plakett, rosett 
5)  Hederspris, plakett, rosett 
Övriga placerade Hederspris, plakett, rosett. 
 
Kval till final  
De tre bästa i varje zon från respektive kategori går till final. Vid återbud går plats till reserver i resultatordning 
från aktuell zonfinal. Startordning:  
  
Startordning i final  
Zonvinnare sist (inbördes lottning), tvåor före o s v. 
 
Final  
Rids i regional Lätt B +5 cm bed A:1a. 
  
Priser final 
1)   Träningshelg, segertäcke, gehäng, plakett, rosett 
2)  Träningshelg, täcke, plakett, rosett 
3)  Täcke, hederspris, plakett, rosett 
Övriga placerade Hederspris, plakett, rosett 
 
Frågor till serieanordnaren   
Sveland via Therese Wijkmark, therese.wijkmark@sveland.se, 0768-15 10 23 
 
Frågor till Svenska Ridsportförbundet 
Robert Solin, robert.solin@ridsport.se, 0220-456 14 
 
Verifierad av Svenska Ridsportförbundets HK och TS 
2017-08-03 och 2017-08-23 
 
Godkänd av Svenska Ridsportförbundets generalsekreterare  
2017-08-31 
 
Datum för publicering 
2017-08-31 
 
Uppdaterad 
2018-02-20 
  
Tvist om regler 
Sveland Djurförsäkringar ömsesidigt och nationell samordnare hoppning SvRF i samråd.  


