Regler för

Breeders Trophy 4-åriga hästar

Gren

Dressyr

Tid

2021

Arrangör

SWB tillsammans med Flyinge Hästsportklubb

Startberättigade

Breeders Trophy-anslutna svenskfödda 4-åriga hästar samt 5åriga fölston, grundregistrerade i SWB på gröna, vita eller gula
papper.
Före finalstart får ett år äldre fölston inte ha startat i högre klass
(enligt TR) än den nivå som gäller den årgång de ska starta final i.
Ston som kastat sitt föl äger inte rätt att delta som fölsto.
För information angående Breeders Trophy-anslutning läs här.
För utlandsfödda hingstar som uppnått godkännandenivå
Accepterad, se under Kval.

Direktkvalade till
finalomgång 1

-

Deltagarbevis

Vinnare av slutfinal i samtliga årgångar och grenar
föregående år.
Hingstar som genomfört SWBs bruksprov och uppnått
godkännandenivå Premierad innevarande år.
Ston som deltagit i slutfinal föregående år och under
innevarande år betäckts via embryotransfer (d v s varit
givarsto).

Samtliga direktkvalade hästar ska ha deltagarbevis samt anmälas
till final enligt propositionen för Breeders Trophy
Deltagarbevis löses via Tävlingsdatabasen (TDB) enligt något av
följande alternativ:
Alternativ 1
Löses innan första kvalstart.
Avgift: 920 kr inkl. moms
Alternativ 2
Löses efter att samtliga kval är uppnådda. Resultat får då
tillgodoräknas från 1 april.
Avgift: 3000 kr inkl. moms

Stimulansston (ej selektionsston) erhåller gratis deltagarbevis.
Kontakta SWB via mejl info@swb.org

Utrustning

Enligt TR med följande tillägg för regionala semifinaler och
finalomgång 1 och 2:
Ryttare får ha spö med sig in på tävlingsbanan. Efter att
startsignal getts skall spöet släppas och under själva
tävlingsmomentet är inte spö tillåtet.

Tävlingsplatser

Semifinaler
v. 22 Sösdalarortens Lantliga Ryttarförening
v. 34 Alingsås Ryttarsällskap
v. 35 Stävie Ryttarförening
v. 35 Enköpings Ridklubb
v. 35 Föreningen Mantorpryttarna
v. 36 Tingsryds Rid- och körklubb
Final
Vecka 39 Flyinge

Kval

Kval kan ske antingen via SWBs Ridhästtest eller via regionala
semifinaler. Det är tillåtet att delta i båda.
Kval via SWBs Ridhästtest för 4-åriga hästar
Häst som uppnått gångartspoäng 8,0 är kvalad till final.
Gångartspoängen är lika med summan av betygen för skritt, trav,
galopp och temperamentsbetyg gångarter, delat med 4. Inget
gångartsbetyg under 7.
För information om SWBs unghästtest se www.swb.org .
Kval via regional semifinal
Hästen visas under ryttare efter domarens anvisningar
(uppläsare). Samtliga hästar som har uppnått minst 75% kvalar till
final. Protokollet hittar du här.
Visningsprogrammet kan du hitta här.
Utlandsfödda hingstar som uppnått godkännandenivå Accepterad
äger rätt att starta i regionala semifinaler.

Anmälan till kval

Anmälan till SWBs Ridhästtest och/eller regionala semifinaler sker
till respektive arrangör.

Kval i utlandet

Häst kan kvala utomlands. Dock gäller att deltagarbevis är löst
och att hästen startar i tävlingar som motsvarar svårighetsgraden
enligt ovan samt att resultatet ska styrkas av det aktuella landets
ridsportorganisation.
Häst ska delta i svensk semifinal för att kunna kvala till final.

Final

Vid eventuellt kval utomlands kontakta SWB 046-646 50 eller
info@swb.org
Finalens genomförande
Finalomgång 1
Samtliga kvalade hästar. Lottad startordning tillämpas. Ryttare
som rider flera hästar inte kan räkna med det startmellanrum
som anges i TR.
Hästarna rids under egen ryttare i grupper om två efter domarens
anvisningar (uppläsare). Visningsprogram enligt kval. Hästarna
bedöms av två domare för skritt, trav, galopp, lösgjordhet och
allmänt intryck under fem betyg från 0 – 10,0 där tiondelar
används. Resultatet redovisas i procentform.
Finalomgång 2 (slutfinal) - testridning
De 10 (11 – se information gällande SWB Stallion Trophy nedan)
högst bedömda hästarna från finalomgång 1. Vid likaplacerade
avgör genomsnittsbetyget för gångarterna. Är även detta lika för
tiondeplacerade går samtliga dessa hästar till finalomgång 2.
Ryttare med mer än två hästar till finalomgång 2 frånsäger sig
rätten till startmellanrum enligt TR. Startordning efter placering i
finalomgång 1: placerade 6-10 startar först i lottad ordning,
därefter placerade 1-5 i lottad ordning.
I det fall en hingst som endast deltar i SWB Stallion Trophy har en
poäng som motsvarar placering 1-10 efter finalomgång 1 är även
denna kvalificerad till finalomgång 2. Det är endast den högst
placerade SWB Stallion Trophy-hingsten som kan kvalificera sig
till finalomgång 2 Antal starter i finalen blir då 11. Lottad
startordning tillämpas.
En ryttare med meriter från internationell toppsport i dressyr
testrider hästarna. Ordinarie ryttare rider sin häst inne på banan
ca 15 minuter innan testryttaren sitter upp. När testridningen

startar får nästföljande ekipage komma in på banan. Det är alltid
två hästar på banan samtidigt. För första och sista startande i
klassen är det en extern ”sällskapshäst” på banan.
Testryttaren sätter två betyg för varje häst:
1. Ridbarhet
2. Utvecklingsbarhet och framtidsutsikter
Vinnare är den häst som totalt erhållit högst genomsnittspoäng
från finalomgång 1 och 2. Vid likaplacerade avgör poängen i
finalomgång 1.
Visning av bana

Innan finalomgång 1 kommer möjlighet ges att visa banan till
häst.

Ryttarbyte

Det är tillåtet att byta ryttare mellan finalomgång 1 och
finalomgång 2 (slutfinal).

Ersättare

Hästar som stryks från finalomgång 2 (slutfinal) ersätts av häst
näst på tur i resultatlistan fram till och med den tid som anslås av
SWB på Equipe Online efter finalomgång 1. Max två hästar
strukna från finalomgång 2 ersätts.

Anmälan till final

Sker enligt proposition för finalen hos Flyinge HSK, via
Tävlingsdatabasen (TDB).

Godkänd av SWB

2021-02-19

Godkänd av SvRF:s
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Frågor

SWB 046 – 646 50, info@swb.org

Datum för publicering

2021-03-15

Tvist om regler

Nationell samordnare dressyr hos SvRF.

Förbehåll

Aktuella Coronarestriktioner kommer att följas, vilket innebär att
SWB/Svenska Ridsportförbundet kan komma att ändra reglerna
med kort varsel.

