Kvalregler för 5- & 6-årschampionat
för ponnyer 2020.
-har utarbetats med syfte att utveckla och stärka den svenska ponnyaveln
-gör det attraktivt för uppfödarna att avla fram och utbild
prestationsponnyer startade 1998
De riksomfattande register- och stambokförande föreningarna som är medlemmar i SPAF har
beslutat att organisera dessa tävlingar för ponnyer som är registrerade i särskild stambok inom
dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register- och stambokförande
föreningarna har uppdragit till SPAF att arrangera och samordna dessa tävlingar.

STARTBERÄTTIGADE är alla svenskfödda ponnyer (dvs max 148 cm )
grundregistrerad i någon av SPAF medlemsstamböcker dvs Connemara (raskod 33), New
Forest (raskod 34 och 39), Russ (raskod 30), Shetlandsponny (raskod 38), Dartmoor
(raskod 40), Exmoor (raskod 41, Welsh (raskod 35, 36, 37, 42, 85, 87) Kaspisk Häst (raskod
46) samt Svensk ridponny (raskod 43 och 93) med känd uppfödare, fallna efter i Sverige
licensierad /godkänd hingst (vid betäckningstillfället) som uppfyller rasvisa krav undan mor
införd i grundstamboken (= registrerad).
Moderlivsimport och/eller spermaimport ska fadern vara införd i för rasen godkänd
stambok, licensierade och uppfylla rasvisa krav.
•
•

Alla kategorier kan delta i både hoppning och dressyr.
Kval rids på lägst lokal tävling. Ponny får kvala i flera grenar men inte starta i final i
mer än en gren. I hoppning sker alla kval på lägst lokal ponnytävling. I dressyr kvalar
överåriga ryttare via hästtävling. B-ponny med överårig ryttare kan kvala på
klubbtävling. Om kval i dressyr sker på klubbtävling ska det vara godkänd domare,
protokoll mejlas till jettehansen@telia.com. Kval i dressyr kan även ske i
åldersindelad klass.
• För start i final krävs giltigt mätintyg.
• Anmälan till kval görs genom att via TDB anmäla sig till kval
Svenska Ponnyavelsförbundet, arrangemang på TDB
https://tdb.ridsport.se/clubs/1136/meetings
betalning via SWISH 123 128 51 88, ange ponnyns namn
• Anmälan öppnas 10 mars.
Kvalkort per gren måste lösas. Kvalavgiften är 500 kr/gren. Obegränsat antal kval,
sista datum för kval är 2020-09-07.
• Löst kvalkort kan ej återtas.
• Den som löser kvalkort är ansvarig för att ponnyn är startberättigad.
• Anmälan till kval måste vara betald innan första kvaltillfälle d.v.s. man får endast
tillgodoräkna sig kval som är gjorda efter att anmälan på tdb är betald.
• 6-årigt sto som fölat får starta i 5-årsklass (vid anmälan till kval ange
betäckningsrapportnr eller fölets registreringsnr i meddelande rutan).
7-årigt sto som fölat får starta i 6-årsklass (vid anmälan till kval ange
betäckningsrapportnr eller fölets registreringsnr i meddelande rutan).
• Ponnyer får ridas av överårig ryttare i kval och final, i övrigt enligt TR.
• Arrangören har möjlighet att ta in ekipage som ej klarat kvalgräns.
• De ponnyer som kvalificerar sig till final betalar en anmälningsavgift enligt
proposition. Finalen är en lokaltävling. Anmälan och proposition till final, se TDB,
Vetlandaortens ryttarförening. Sista anmälningsdag för final 2020-09-08 kl 18.00.

Efteranmälan tom 2020-09-10 18.00. Anmälningsavgiften dras via tdb 2020-09-10
23:00.

Kval och finaler går i följande klasser:
Hoppning

5-åringar Kval
Final
6-åringar Kval
Final

Två felfritt genomförda grundomgångar i LC.
6-årigt sto som fått föl får starta i 5-årsklass.
Lätt C
Två felfritt genomförda grundomgångar i LB.
7-årigt sto som fått föl får starta i 6-årsklass.
Lätt B

Vattenmatta kan förekomma i finalen!

Dressyr

5-åringar Kval

Final
6-åringar Kval

Final

Två omgångar med minst 64% av maxpoäng i
Lätt B för unga ponnyer
6-årigt sto som fölat får starta i 5-årsklass.
Lätt B för unga ponnyer (proppar ej fastställda ännu)
Två omgångar med minst 64% av maxpoäng i
Lätt A för unga ponnyer
7-årigt sto som fölat får starta i 6-årsklass.
Lätt A för unga ponnyer (proppar ej fastställda ännu)

På dressyrtävling där program för unga ponnyer inte finns kan kval ske i ordinarie Lätt B
resp. Lätt A dressyrprogram med minst 60 % av maxpoäng.

FINALEN 2020
anordnas i Vetlanda den 19-20 september 2020 på Vetlandaortens Ryttarförenings
anläggning.

INFORMATION
För ytterligare frågor, jettehansen@telia.com

