Regler för

SWB Stallion Trophy

Gren

Dressyr, hoppning och fälttävlan

Tid

2022

Arrangör

SWB tillsammans med Flyinge Hästsportklubb

Startberättigade

Startberättigade i SWB Stallion Trophy är hingstar godkända
för avel i SWB på Premierad och Accepterad nivå, både
svensk- och utlandsstationerade. Hingstarna ska vara
berättigade till betäckningslicens, vilket innebär att hingstens
ägare/företrädare skickat in erforderliga handlingar för
betäckningslicens. Betäckningslicens behöver dock ej vara löst
för innevarande år.
Breeders Trophy-anslutna godkända hingstar ingår
i både Breeders Trophy och SWB Stallion Trophy.

Kval

Hingstar som genomfört SWBs bruksprov och uppnått
godkännandenivå Premierad innevarande år är direktkvalade i
sin årgång. Övriga hingstar ska uppnå kvalkrav till Breeders
Trophy för sin årgång.
Utlandsfödda 4-åriga hingstar som uppnått Accepterad nivå
äger rätt att delta i regionala semifinaler i dressyr och
hoppning.

Deltagarbevis

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
Direktkvalade hingstar ska lösa deltagarbevis enligt alternativ
1.

Utrustning

Enligt TR.

Kvalperiod

1 april – 18 september 2022

Kval i utlandet

Häst kan kvala utomlands. Deltagarbevis ska vara löst innan
kvalstart och kvaltävlingen ska motsvara svårighetsgraden för
respektive årgång. Resultatet ska styrkas av det aktuella
landets ridsportorganisation.
Vid eventuellt kval utomlands kontakta SWB 046-646 50 eller
info@swb.org.

Final

SWB Stallion Trophy går som en klass i klassen i Breeders
Trophy för respektive årgång, en vinnare koras per årgång och
gren.
Kriterier för att vinnare av SWB Stallion Trophy ska koras för
de 4- till 7-åriga hingstarna är att hingstens resultat ska
motsvara en tiondeplacering eller bättre i finalomgången
(gäller dressyr och hoppning) eller uppnå ett resultat som
motsvarar placering i klassen (gäller fälttävlan).
Prisutdelning i SWB Stallion Trophy hålls i samband med
prisutdelning i Breeders Trophy samt 3- och 7-årschampionat.

Kval till Lövsta Future
Challenge för 6-åriga
hästar

Vinnande hingst i 6-årsklassen i hoppning kvalar till finalen i
Lövsta Future Challenge Jumping. Finalen avgörs under
Göteborg Horse Show 2023. Regler är samma som för övriga
hästar.

Ryttarbyte

Det är tillåtet att byta ryttare mellan samtliga finalomgångar.

Anmälan till final
Godkänd av SWB
Frågor

Anmälan till SWB Stallion Trophy sker via propositionen till
Breeders Trophy. Anmäl till aktuell årgång och gren.
2022-01-27
SWB 046 – 646 50, info@swb.org

Datum för publicering

2022-02-17

Förbehåll

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

