JÖNKÖPING HORSE SHOW 1-6 NOVEMBER 2022
BESTÄMMELSER FÖR EQUALITY LINE RISING STAR DIAMOND
Serieanordnare
Scandinavian Horse Event Production AB
Organisationsnummer: 559030-9562
År/tidsperiod
2022
Gren
Hoppning
Öppen för
Ryttare med svensk tävlingslicens som under de senaste 24 månaderna räknat från kvalperiodens start inte
placerat sig i 1,50 hoppning eller högre. Öppen för 7-åriga och äldre hästar.
Kval och kvalplatser
Kval sker i 1,35 och 1,40 hoppning på samtliga 3*–5* och internationella tävlingar i Sverige fr.o.m. 10 juni 2022
t.o.m. 9 oktober 2022.
Serieanmälan
Anmälan sker via https://db.jonkopinghorseshow.com
Anmälningsavgiften på 1350 kr (inkl. moms 6 %) betalas i samband med anmälan.
Deltagarbevis
Man kan börja kvala när man har registrerat sig samt betalat in anmälningsavgiften. Godkända kval före
betaldatum räknas inte.
Resultat och beräkning kval
Resultat räknas per ekipage i individuella klasser i avdelning A.
A:Inverkan och bed A är inte poänggrundande.
Poäng delas endast ut till placerade ekipage i kvalklass.
Maximalt två resultat per ekipage kan registreras och tillgodoräknas per vecka.
Endast resultat från en tävlingsplats/vecka (måndag-söndag) får räknas.
Poängberäkning kval
1) 18 poäng
2) 12 poäng
3) 10 poäng
4) 8 poäng
5) 6 poäng
6) 4 poäng
7) eller lägre 2 poäng

Kval till semifinal
Högst 20 ekipage kan delta i semifinalen.
1) 4 ekipage: Det ekipaget med bäst resultat varje kalendermånad; juni, juli, augusti och september. Vid lika
poäng skiljs ekipagen åt genom flest antal segrar i 1,40 hoppning, därefter flest antal segrar i 1,35 hoppning,
därefter antalet andraplatser i 1,40 hoppning osv.
2) 16 ekipage: De 16 bäst rankade ekipagen enligt tävlingens rankningslista, som inte redan kvalat in via
månadsplacering enligt punkt 1. Vid lika poäng skiljs ekipagen åt genom flest antal segrar i 1,40 hoppning,
därefter flest antal segrar i 1,35 hoppning, därefter antalet andraplatser i 1,40 hoppning osv.
Ryttare kan starta maximalt två hästar. Om ett ekipage lämnar återbud på sin plats tar arrangören inte in
reserver från rankinglistan.
Anmälan till semifinal
Rankingen publiceras löpande på www.jonkopinghorseshow.se. Färdigkvalade ekipage publiceras vecka 41.
Anmälan sker via TDB. 500 kr i startavgift för kvalificerade ekipage, avgiften inkluderar veterinäravgift.
Semifinal i Rising Star Diamond
Består av en 1,35 m hoppning bed. A:0 där de 10 högst placerade ekipagen kvalificerar till final.
Final
Finalen rids under Jönköping Horse Show i 1,40 hoppning bed. A:1a.
Fel från semifinalerna räknas inte i finalen. Anmälan sker på tävlingsplatsen.
Startordning i finalerna
Omvänd startordning efter resultatet i semifinalen.
Priser
Rosett och hederspriser i semifinal.
Premier i final (8000, 5000, 3000, 2000, 1500)
Inträdesband på Jönköping Horse Show
Ett ryttarband, två hästägarband per häst.
Boende
www.jonkopinghorseshow.se
Meddelande till ryttare
Ryttarmeddelande publiceras på online.equipe.com samt www.jonkopinghorseshow.se, där även kvalificerade
ekipage publiceras.
Frågor till serieanordnaren
Sylve Söderstrand
sylve@jumplclub.se
Josephine Sjölin
0730-60 04 40
josephine@falsterbohorseshow.com
Frågor till Svenska Ridsportförbundet
Robert Solin
0220-456 14
robert.solin@ridsport.se
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