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Sammanfattning
Tävlingsreglementet är regler för tävlingar som genomförs av Svenska
Ridtravarförbundet samt anslutna distriktsföreningar.
Arrangörer, funktionärer och tävlingsekipage är skyldiga att känna till och följa
Tävlingsreglementet.
Reglerna är till för ökad säkerhet och likvärdig bedömning. Större krav ställs på ekipage
som nått längre i sin utbildning.
Blanketter och protokoll
Dessa hittas på vår hemsida: www.ridtravare.com under fliken DOKUMENT
Dressyrprogram
• Klass E:0 2020
• Klass E:1 2020
• Klass D:0 2020
• Klass D:1 2020
• Klass D:2 2020
• Klass C:0 2020
• Klass C:1 2020
• Klass C:2 2013
• Klass B:0 2013
• Klass B:1 2020
• Klass A:0 2013
• Klass A:1 2020

Tömkörningsprogram
• Skritt program
• Skritt bedömningsprotokoll
• Trav program
• Trav bedömningsprotokoll
Övriga dokument
• Stilbedömningsprotokoll
• Bedömningsprotokoll Trab
• Bedömningsprotokoll Utställning
• Bedömningsprotokoll Löshoppning
• Propositionsmall
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

1.1

Tillämpningsområde och underställda
Svenska Ridtravarförbundets reglemente omfattar följande regelverk:
•
•
•

Regler och riktlinjer vid allt tävlande inom förbundet och förbundets anslutna
distriktsföreningar ska vid sådana evenemang följa detta reglemente.
Regler för uppvisning/utställning/löshoppning.
Rättsliga system.

Medlemmarna i distriktsföreningarna är underställd detta reglemente. Dessa personer är
skyldiga att känna till innehållet i reglementet och övriga av förbundet utfärdade
bestämmelser.
Reglementet ska tjäna till att ryttare och hästar bedöms rättvist och under lika
förhållanden.
Ett reglemente kan inte överblicka alla de situationer som kan uppstå vid ett enskilt
tävlingstillfälle. Det är alltid tävlingsledarens/tävlingsansvarigs uppgift att tolka och döma
enligt förbundets anda.
Svenska Ridtravarförbundet fritar sig från sådan juridisk eller ekonomisk ansvarighet,
som kan uppstå genom tillämpning av bestämmelserna i detta reglemente och vid fall
som Svenska Ridtravarförbundet i övrigt rimligen inte kunnat förutse (force majeure,
smittosam sjukdom, naturkatastrof etc).
1.1.1

Allmänt om tävlingsverksamhet i förbundets distriktsföreningar.
Distriktsförening med egen styrelse och godkända stadgar äger rätt att arrangera tävling i
egen regi i enlighet med Svenska Ridtravarförbundets tävlingsreglemente

1.2

Distrikts tävling
Tävling där endast distriktets medlemmar får vara med och tävla. Arrangerande distrikt
skall skicka in en proposition till Svenska Ridtravarförbundet för granskning.
Förbundets Tävlingskommitté behöver sedan två veckor på sig att granska proppen.
Ingen utbildad tävlingsledare behövs men en kontaktperson ska finnas på
tävlingsplatsen. Denne skall namnges i proppen.
Domaren och tävlingsarrangören är ansvarig för att känna till samt efterleva Svenska
Ridtravarförbundets Tävlingsreglemente.

1.3

Regions tävling
Tävling där medlemmar från samtliga distrikt är välkomna att delta. Arrangerande distrikt
skall skicka in en proposition till Svenska Ridtravarförbundet för granskning.
Förbundets Tävlingskommitté behöver sedan två veckor på sig att granska proppen.
Utbildad tävlingsledare skall finnas på tävlingsplatsen. Denne skall namnges i proppen.
Domaren och tävlingsarrangören är ansvarig för att känna till samt efterleva Svenska
Ridtravarförbundets Tävlingsreglemente.
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1.4

Definitioner

1.4.1

Organisation
Huvudorganisationen är Svenska Ridtravarförbundet, och där tillhörande
distriktsföreningar. Allt tävlande sker med Svenska Ridtravarförbundet eller anslutna
distriktsföreningar som övergripande arrangör, själva genomförandet av ett arrangemang
kan läggas ut på en undersektion.

1.4.2

Tävling
Tävling är ett arrangemang där personer som är medlemmar i Svenska
Ridtravarförbundets distriktföreningar möts och deltar i olika grenar inom hästsport.
Svenska Ridtravarförbundet och dess distriktsföreningars tävlingar är öppna för de
ryttare som löst medlemskap för innevarande år.
Medlemskap kan lösas på tävlingsplatsen i de fall som arrangören har möjlighet till detta.
Om medlemskap kan lösas på plats skall detta anges i propositionen.
Tävlande som i efterhand upptäcks inte ha betalat medlemsavgift äger ej rätt att behålla
utdelade priser.
En tävling kan innehålla en eller flera klasser och pågå i en eller flera dagar. En tävling
börjar när sekretariatet öppnar, och är avslutad en timme efter sista prisutdelningen.

1.4.3

Tävlingsplats
Tävlingsplatsen är det område där tävlingen ska hållas. Till tävlingsplatsen hör förutom
ridbanor även parkering, publikplatser, tillhörande stallområden och transportsträckor
mellan dessa.
Vid uppstallning ska denna vara säkert anordnad, tillfälligt uppsatta rasthagar får ej
användas som uppstallningsplats vid tävling. Tävlingsarrangören bör av säkerhetsskäl
skilja tävlande ekipage och åskådare åt.
Häst på tävlingsplats ska vara iförd träns/sidepull.
Hästen får även ledas i grimma och kedjegrimskaft där kedjan skall ligga an mot hästens
huvud.
Häst får ej byta huvudlag utanför sin box eller transport.
Om krav finns på nummerlapp ska den finnas på det huvudlaget hästen bär.
Hingst ska ledas och handhas av person över 16 år.

1.4.4

Tävlingsbana
Tävlingsbanan är den plats där tävlingsklasserna avgörs.
Tävlingsledaren äger alltid rätt att flytta en klass inom- eller utomhus om det är uppenbart
att underlag, väderlek, banläggning eller något hinder kan orsaka skada på hästar eller
ryttare.

1.4.5

Tävlingsgrenar
De tävlingsgrenar som anordnas inom förbundet är:
- Dressyr
- Hoppning
- Trab
- Utställning
- Löshoppning
- Tömkörning.
Se tävlingsklasser i respektive reglemente.
Specialklasser som t.ex. maskeradklass kan anordnas inom alla discipliner.
Grund för hur bedömningen utförs skall tydligt framgå i propositionen.
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1.4.6

Träningstävlingar
Svenska Ridtravarförbundet rekommenderar att Tävlingsreglementet följs i största
möjliga mån vid träningstävlingar.
Inom förbundet är det tillåtet att ordna träningstävlingar i form av Pay and ride i dressyr,
Pay and jump i hoppning, Pay and trab i trab och Pay and drive i tömkörning.
Förklaring:
Pay and jump/ride/trab/drive är en form av träning med tävlingskaraktär.
Ritten genomförs under tävlingsmässiga sammanhang, inga resultatlistor upprättas eller
priser delas ut.
Det är upp till arrangören att bestämma om Clear Round rosetter ska finnas att köpa men
ekipage rangordnas aldrig efter prestation.

1.4.7

Framridnings- och/eller framhoppningsbana
Av säkerhetsskäl får endast ekipage från pågående/nästkommande klass vistas inne på
framridnings- och/eller framhoppningsbanan.
Utöver dessa får max 3 personer (inkl. funktionärer) vistas till fots inne på
framridning/framhoppningsbanan samtidigt.
Information om antal ekipage inne på framridnings- och/eller framhoppningsbanan ska
anslås vid sidan av ingången till banan.
Uppsittning sker utanför framridningsbanan.
Endast ryttare som ska starta hästen i kommande klass får rida fram hästen. Ska hästen
starta med 2 olika ryttare så rider den ryttaren som ska starta först fram hästen, ryttare nr
2 får rida fram efter att ryttare nr 1 gjort sin start.
En funktionär som kontrollerar att gränsen för maximalt antal tillåtna ekipage på
framridningsbanan ej överskrids bör finnas på plats.

1.5

Kategorier ryttare
Svenska Ridtravarförbundet är en rasförening. Det är öppet för samtliga ryttare att tävla
mot varandra på lika villkor.
Det står anslutna distriktsföreningar fritt att anordna särskilda klasser för damer, herrar,
juniorer, veteraner och liknande.

1.6

Ansvar
Tävlingsdeltagarens ansvar:
Tävlande som deltar vid Svenska Ridtravarförbundets och dess underliggande
föreningars tävlingar har ansvar för att över allt prioritera hästens välmående och att:
- Förvissa sig om att hästen är fullt frisk.
- Förvissa sig om att hästen under de senaste veckorna före start inte visat några
tecken på smittsam sjukdom.
- Förvissa sig om att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingens början
inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där
misstanke om sådan sjukdom förekommit.
- Förvissa sig om att hästen inte fått otillåtna medicinska preparat eller otillåten
medicinsk behandling före start.
- Förvissa sig om att startande häst är i tävlingsmässigt skick.
- Förvissa sig om att ekipaget för dagen är startklar för tävlingsnivån.
- Följa gällande tävlingsreglemente, tävlingsbestämmelser, föreskrifter och
anvisningar utfärdade av tävlingsledning och funktionärer.
- Förvissa sig om att person som leder hingst på tävlingsplatsen är minst 16år.
- Den tävlande inte själv tagit otillåtna medicinska preparat.
- Kunna lämna fullständiga ID-uppgifter angående hästen (hästpass).
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1.7

Häst och ponny

1.7.1

Startberättigade
För att häst och ponny ska vara startberättigad i av Svenska Ridtravarförbundet/förening
arrangerad tävling ska den vara registrerad hos Svensk Travsport (ST) eller motsvarande
utländskt travförbund.
Häst ska inneha hästpass utställt av Svensk Travsport (ST).
Ponny ska ha hästpass utställt från sin avelsförening.
Hästar med pass från motsvarande utländskt travförbund är också startberättigad.
Häst ska vid tävling anmälas i det namn som finns registrerat hos Svensk Travsport (ST)
undantaget hästar som adopterats av Svenska Hästars Värn som får anmälas med
prefixet SHV.

1.7.2

Ålder
Häst bli 1år äldre 1 januari varje år.

1.7.3

Startberättigade med reservationer
4-åriga hästar får starta i hoppning med maximal hinderhöjd 100 cm, grundomgång (ej
omhoppning).
5-åriga hästar får starta i hoppning med maximal hinderhöjd 110 cm, grundomgång (ej
omhoppning).
Hästar från 6 år och uppåt får starta omhoppning.
20-åriga hästar eller äldre bör inte starta 1m eller högre.
Dressyr, utställning och trab har ingen åldersbegränsning uppåt.

1.7.4

Ej startberättigade
• 3-åriga hästar eller yngre.
• Dräktigt sto.
Med dräktigt sto menas: Sto dräktig i 5-11 månaden eller sto med föl yngre än
4mån. Föl får inte medföras på tävlingsplatsen.
• Triangelmärkt häst.
Med triangelmärkt häst menas häst som försäkringsbolag betalat ut
livförsäkringesersättning för.
• Häst i behov av substitutionsbehandling.
Med substitutionsbehandling menas behandling där man tillför kroppen ett ämne
som den normalt tillverkar, men på grund av sjukdom eller annat inte kan
framställa, t ex behandling med sköldkörtelhormon.
• Häst diagnostiserad för kronisk sjukdom, t ex kronisk luftvägssjukdom, och som
med anledning av detta är i behov av kontinuerlig medicinering.

1.8

Uppklassning
Ansvaret för anmälan till rätt kategori åligger ryttaren. Svenska Ridtravarförbundet samt
dess distriktsföreningar förbehåller sig rätten att kontrollera eventuella tidigare resultat.
Svenska Ridtravarförbundet och dess distriktsföreningar förbehåller sig rätten att återta
eventuellt utlämnade priser om deltagande i fel klass uppdagas.
Uppklassning gäller ekipage och är löpande i 24 månader efter varje start där
uppklassningspoängen är uppnådd.
Uppklassningsreglerna omfattar även prestationer hos annan huvudman än Svenska
Ridtravarförbundet.
Uppklassningen gäller ej i Pay and ride/jump eller trab.
För uppklassningspoäng se respektive grens reglemente.

8

1.9

Tävlingsarrangemang

1.9.1

Ansökan om tävling
Den distriktsförening som vill anordna en tävling i enlighet med detta reglemente ska
upprätta en proposition enligt mall. Propositionen skall sändas till Svenska
Ridtravarförbundet via mail info@ridtravare.com

1.9.2

Propositioner
Propositionen är anslaget för tävling.
Den propositionsmall som skall användas finns att hämta på www.ridtravare.com

1.9.3

Anmälan till tävling
Anmälan till tävling sker enligt vad som angivits i propositionen.
Arrangören har rätt att avslå en anmälan som är ofullständigt ifylld. Anmälan ska vara
arrangören tillhanda senast klockan 24.00 sista anmälningsdag, om inget annat klockslag
angivits i propositionen. För sent inkommen anmälan betraktas som efteranmälan.
Efteranmälan kan, utöver anmälnings- och startavgift, debiteras en efteranmälningsavgift.
Detta skall då anges i propositionen.
Arrangören har ingen skyldighet att ta emot efteranmälan. Om efteranmälan inte
mottages ska detta anges i propositionen.
Arrangören har rätt att begränsa deltagarantalet i tävlingen, om detta kan komma att
krävas ska det anges i propositionen.
Max 3 starter per häst/dag.
Ekipaget får starta max 2 starter/gren, 1 start/klass inom samma gren under samma dag
per tävling/meeting.

1.9.4

Meddelande till ryttare
Säkerhetsinformationen gällande att ryttaren deltar på egen risk från propositionen ska
finnas med i ryttarmeddelandet.
Övriga önskade säkerhetsföreskrifter eller anvisningar ska också framgå i
ryttarmeddelandet tex. max antal ekipage på framridningsbanan, säkerhetsföreskrifter för
åskådare.
Vid distriktstävling:
Startlista och ryttarmeddelande finnas tillgänglig senast kl. 18.00 dagen innan tävling.
Vid regionstävling:
Ryttarmeddelande samt preliminär startlista skall finnas tillgänglig senast 5 dagar innan
tävlingens början på samma ställe som arrangören anslagit om tävlingen på.
Definitiv startlista för regionstävling skall finnas tillgänglig på arrangörens sida senast kl.
18.00 dagen innan tävlingens början.

1.9.5

Avgifter
En anmälan är att betrakta som giltig först när inbetalning fullgjorts eller kan styrkas.
Den ryttare som inte erlagt avgift för aktuell klass äger inte rätt att starta i klassen.
Den ryttare som stryker sig efter sista anmälningsdag, skall inom fjorton dagar och utan
anmodan betala in gällande avgifter enligt propositionen.
Den ryttare som uteblir utan att avanmäla sig skall inom fjorton dagar och utan anmodan
betala in den extra avgift, utöver gällande avgifter, enligt proposition.
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Om avanmälan sker innan anmälningstidens utgång behöver anmälnings- och startavgift
ej betalas. Vid sjukdom hos ryttare eller häst behöver anmälnings- och startavgift ej
betalas om sjuk- eller veterinärintyg kan uppvisas inom 4 veckor.
Om inte betalningen följs enligt ovan får ryttaren startförbud inom förbundets tävlingar tills
betalning är gjord.
1.9.6

Startanmälan
Ekipage anses som startanmält om avanmälan ej skett.

1.9.7

Startlista
Startlista med ryttare och hästars namn, uppgifter om klasser och startordning skall
finnas vid sekretariatet och på annan lämplig plats/anslagstavla.

1.9.8

Startordning
Startordningen lottas av tävlingsarrangören.
Om en ryttare deltar med flera hästar ska startordningen vara sådan att ryttaren bereds
tid att byta häst inför respektive ritt, minst fem ekipage (eller flera) bör skilja ryttarens
båda hästar åt.
Arrangören bör beakta att en ritt i hoppning går fortare än en ritt i dressyr eller trab. Om
ekipaget rider flera klasser som rids på olika banor skall ekipaget ges en paus på minst
10 min mellan starterna.
Eventuellt efteranmälda ekipage startar innan ordinarie anmälda, med den senast
anmälde först.

1.9.9

Inställd tävling
En tävling kan komma att ställas in vid för få anmälningar. En tävling får bara ställas in
om samtliga anmälda till tävlingen kan nås och bekräfta senast två dagar innan
tävlingsstart. Annonsering om det inträffade ska göras på samma ställe som arrangören
anslagit om tävlingen på.

1.10

Kläder /Utrustning

1.10.1

Kläder/Ryttarutrustning
Ryttare till häst/hästvisare ska på tävlingsplatsen bära lämplig klädsel som är hel,
proper och säker, samt föreskriven säkerhetsutrustning.
Som lämplig klädsel betraktas ridkavaj, ridjacka eller tröja med lång ärm och
ridbyxor/jodhpurridbyxa.
Luvtröja eller halsduk är inte tillåtet.
Som säkerhetsutrustning räknas:
• Godkänd ridhjälm.
Som godkänd ridhjälm räknas:
CE-märkta ridhjälmar som tillverkats efter 4 november 2014 och som har
genomgått ny typkontroll märkta VG1 01.040.
• Ridskor eller ridstövlar med klack.
Ridskor ska användas tillsammans med shortchaps eller stövelben.
• Säkerhetsväst.
Säkerhetsväst rekommenderas för ryttare i hoppning och trab.
Är deltagaren under 18 år är säkerhetsväst obligatoriskt i hoppning.
Vid hantering av häst (ej uppvisning) är klädsel valfri men skor som täcker hela foten
ska användas. Ridhjälm bör användas.
Tävlingsledningen äger rätt att göra avsteg från dessa regler om de bedömer det
nödvändigt. Exempelvis kortärmat som minst täcker axlarna under varma dagar.
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1.10.2

Allmänt om utrustning
Domare och tävlingsledare äger rätt att kontrollera och godkänna hästarnas utrustning
på tävlingsplatsen.
Utrustningsdetaljer som inte finns upptagna i reglementet skall ha godkänts av
Svenska Ridtravarförbundet innan de får användas i tävling.
All utrustning ska vara hel, ren och väl tillpassad till respektive häst. Utrustningen får
inte vara konstruerad så att den kan skada eller orsaka obehag för hästen eller vara
ändrad så dess ursprungliga användningssyfte ändras.
För specifika utrustningsdetaljer se respektive grens reglemente.

1.10.3

Sadel, träns och betsling
För sadel och specifika utrustningsdetaljer se respektive grens reglemente.
Träns består av huvudlag med pannband, nosgrimma, bett och tyglar.
Anatomiska träns är tillåtna i samtliga grenar, dock skall käkrem och pannband finnas.
Sidostycken och tyglar med ”vaggor” är tillåtet och ska vara läderförstärkta.
I vissa grenar/klasser är bettlösa träns i sidepull-modell utan hävstångsverkan i
komplett huvudlagsmodell tillåtna, käkrem och pannband ska finnas
(repgrimma är ej tillåtet).
Träns med korslagda tyglar under käken som vid tygeltag drar åt runt mule/nosrygg är
ej tillåtet (typ indian-hackamore)
Bettlösa träns med korslagda käkremmar under ganaschen är dock godkända.

1.10.4

Godkända träns vid tävling

Nackstycket får inte vara
placerat utanför markörerna
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1.10.5

Godkända bett vid tävling

Bett får ej justeras så dess ursprungliga användningsområde ändras.
Bett ska vara tillverkade av metall, gummi eller syntetiskt material med metallkärna,
med fasta eller lösa ringar.

1.10.6

Godkända mundelar vid tävling
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1.10.7

Sporrar och spö
Reglerna för spö och sporrar omfattar hela tävlingsområdet såsom t ex tävlingsbana,
framridningsbana, stallområde, parkeringar mm. Sporrar och spö får ej vara
konstruerade eller användas så att de orsakar skada på hästen.
Spö och sporrar får inte användas i bestraffande syfte. Det är inte tillåtet med
upprepade slag under ritten, oavsett slagens placering.
Tävlingsledningen äger rätt att plocka bort spö eller sporrar om de ej kan hanteras på
ett korrekt sätt.
För specifika utrustningsdetaljer se respektive grens reglemente.
Uteslutning för otillåten spöanvändning:
• Upprepade slag under ritten.
• Spödrivning med en hand, dvs där endast en hand håller i tyglarna.
• Slag med uppvinklat spö, s.k. rundslag.

1.10.8

Utsmyckning
I alla grenar är flätning av man och svans, samt mönsterrykt på bakdelen tillåtet.
Dekorering av flätad man och svans är tillåtet, men får inte störa eller åsamka skada på
hästen.
Man, svans och hovskägg får klippas/trimmas på ett sådant sätt att det inte orsakar
obehag för hästen, utstående tussar i öronen får klippas bort.
Det är inte tillåtet att klippa/trimma känselhår runt ögon och mule eller att renraka i
öronen.
Det inte är tillåtet med löshår i man eller svans, kritning av vita tecken eller maskering av
eventuella defekter, dock tillåtet vid maskerad-tävling.
Hela svansen i en fläta är ej tillåtet.
Röd rosett ska finnas i svansen på hästar som sparkar mot andra hästar.

1.11

Prisutdelning och placerade
Vid prisutdelning ska ryttaren vara reglementsenligt klädd, och antingen sitta till häst eller
gå till fots. Att gå med häst är endast tillåtet i de avsuttna grenarna.
Ryttaren får utse annan person att ta emot priset. Denna person ska då gå till fots på
prisutdelningen.
Samtliga placerade ska närvara vid prisutdelningen, om inte synnerliga skäl föreligger att
utebli.
Ryttare som utan anledning är frånvarande förlorar rätten till sitt pris.
Vid prisutdelningen ska uppmärksamhet alltid ägnas åt tävlingens sponsorer.
Ärevarv ska ske i högst den gångart man tävlade i.
Ärevarv tillämpas inte i de avsuttna grenarna.
Domaren kan medge att regnjacka och ländtäcken får användas under prisutdelningen
vid dåligt väder.
Efter prisutdelning ska samtliga ekipage lämna banan i skritt.
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1.11.1

Rosetter
Rosetter är enligt svensk standard och utdelas till placerade enligt nedan:
1 = blå/gul
2 = blå
3 = gul
4 = röd
5 = grön
6 och högre = vit
Arrangören kan välja att clear round-rosett utdelas till ekipage som utöver de placerade i
en tävlingsklass ridit felfritt/godkänt i klassen.
Det står arrangören fritt att välja om så kallad deltagarrosett ska delas ut till de ekipage
som kommer till start i en tävling, oavsett felfri/godkänd ritt.
Det står också arrangören fritt att dela ut deltagarrosetter till de ekipage som inte placerat
sig eller erhållit clear round-rosett.
(som startande i en klass betraktas de ekipage som passerat startlinjen i hoppning och
trab, samt ridit in vid A i dressyr)
Deltagarrosett och clearround-rosett får inte ha samma färger, dessutom skall dessa
rosetter skiljas från placeringsrosetternas färger.

1.11.2

Antal placerade
1 startade = klassen rids som felfri/godkänd ritt (clearround)
2-3 startande = 1 placerad
4-7 startande = 2 placerade
8-11 startande = 3 placerade
12-15 startande = 4 placerade
16-19 startande = 5 placerade
20-23 startande = 6 placerade
Därefter ytterligare en placerad per var fjärde startande.
Observera att antalet placerade i en klass kan ändras, beroende på
strykningar/efteranmälningar.
Tävlingsledare ska kontrollera att rätt antal priser delas ut i de olika klasserna.

1.11.3

Hederspriser
Som hederspriser betraktas priser utöver rosetter, så som pokaler, plaketter, täcken,
schabrak etc. Hederspriser bör tilldelas samtliga placerade ryttare i respektive
tävlingsklass.
Vid en eventuell uteslutning under tävling eller strykning av resultat efter tävling så ska
hederspriser samt rosetter återlämnas till arrangören.

1.11.4

Specialpriser och meetingpriser
Vid större evenemang kan meetingpriser delas ut enligt den poängsättning som finns
angiven under Bilaga 1 i Tävlingsreglemente 1.
Pris för bästa ekipage kan delas ut inom dressyr, hoppning och trab enligt följande:
i dressyr till ekipaget med dagens högsta procent, i hoppning till den med högst stilpoäng
och i trab till den med lägst antal straffpoäng.
Sponsorpriser är alltid välkomna. Den sponsor som skänker ett specialpris av något slag
har möjlighet att påverka till vilken typ av ekipage priset ska delas ut (bästa junior, bästa
veteran etc.)
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1.11.5

Resultatuppgifter
Resultatuppgifter ska anslås efter varje avslutad klass vid tävling. Arrangören ska
publicera tävlingsresultaten på den sida tävlingen anslogs.
Arrangören skall ta kopior på protokoll och resultatuppgifter för varje ekipage och spara
dessa i minst 3 månader.
Som kopior gäller papperskopior eller andra fotokopior tagna med tex mobil.

1.12

Funktionärer och annan personal

1.12.1

Tävlingsledare
Vid alla regionstävlingar i Svenska Ridtravarförbundets regi skall en tävlingsledare finnas
på tävlingsplatsen. Tävlingsledaren ska ha genomgått Svenska Ridtravarförbundets
tävlingsledarutbildning.
Uppgifter:
Tävlingsledare är under tävlingsdagen den högsta beslutande i alla ärenden som rör
tävlingarna.
Det är tävlingsledarens ansvar att tillrättavisa olämpligt beteende och utrustning hos
tävlande ekipage.
Tävlingsledare tar emot överklaganden/protester som kommer in under tävlingen. Om
dessa inte kan behandlas på plats ansvarar denne för att de vidarebefordras till styrelsen
för Svenska Ridtravarförbundet.
För upplysning om godkänd tävlingsledare som finns tillgänglig samt
tävlingsledarutbildning kontaktas Svenska Ridtravarförbundet

1.12.2

Sjukvårdare
Vid olycksfall ska det finnas möjlighet att snabbt tillkalla sjukvårdare eller veterinär om
dessa inte redan finns på platsen. Utrustning för akut vård bör finnas, samt möjligheter till
transport och avskärmning.

1.12.3

Domare
På regionstävling skall domare ha någon form av dokumenterad utbildning eller
erfarenhet inom respektive gren den skall döma.
På distriktstävling är det önskvärt.
På Distriktsmästerskaps (DM) -tävling bör domare ha någon form av dokumenterad
utbildning eller erfarenhet inom respektive gren den skall döma.
Det är upp till arrangören och tävlingsledaren att bedöma om domare som anlitas kan
vara tränare, anhörig eller nära vän till de ekipage som deltar.
Förbundet anser att domare med ovan angiven relation till deltagande tävlingsekipage ej
bör anlitas.
Dressyrdomare bör inte döma fler än 40 ekipage per dag.
Dressyrdomaren ska sitta placerad vid punkt C.
Arrangören ska tillhandahålla följande utrustning till domare och domarsekreterare:
- Bord och stolar, samt eventuellt väderskydd och filtar.
- Protokoll med deltagande ekipagens namn ifyllda.
- Visselpipa eller klocka för startsignal.
- Tidtagarur.
- Funktionärer för underhåll av tävlingsplatsen samt resultatuträkning.

15

Övriga funktioner som skall finnas till hands vid tävlingstillfälle:
1.12.4

Domarsekreterare
Uppgifter:
Ansvarar för att protokoll förs avseende inrapporterade resultat såsom hinderfel, tider,
poäng etc. Domarsekreteraren skall på resultatlista även notera eventuellt utdömda
påföljder med förseelse, ryttarnamn, klass. Domarsekreteraren ansvarar för att
dressyrprotokoll lämnas över till resultaträknare.

1.12.5

Tidtagare
Uppgifter:
Innan tävlingarna skall funktionären kontrollera att tidtagningssystemet fungerar korrekt.
Starta och stanna klocka vid start respektive målgång samt att rapportera tider till
tävlingsledare eller annan protokollförande funktionär.

1.12.6

Resultaträknare
Uppgifter:
Ansvarar för att räkna ut poäng överlämnad från domarsekreteraren vid dressyrtävlingar.

1.12.7

Funktionärer till tävlings- och framridningsbana
Uppgifter:
Ansvara för service kring hinder på banan (återställa vid rivningar, göra
höjningar/sänkningar), ansvara för in- och utsläpp på banorna och övervaka den
allmänna ordningen. Rapporterar överträdelser av ordningsbestämmelser till
tävlingsledare.

1.12.8

Sekretariatsfunktionärer
Uppgifter:
Ansvarar för att ta emot tävlingsdeltagare, överlämnande av startlistor, allmän
information, kontrollera eventuell annan dokumentation/handling.
Ta kopior/fota alla protokoll innan de lämnas ut till den tävlande.

1.12.9

Prisutdelare
Uppgifter:
Ansvar för att dela ut pris till placerade ekipage.

1.12.10

Parkeringsvakter
Uppgifter:
Ansvarar för att bilar parkeras på anvisad plats. Ansvarar för att felparkerade bilar
rapporteras och flyttas. Ansvarar för att parkeringsavgift erläggs om sådan krävs.

16

1.13

Rätt att avvisa häst och/eller ryttare och ge startförbud
Tävlingsledare och domaren äger rätt att under tävlingsdag avvisa häst och/eller ryttare
enligt nedan:
• Olämpligt uppträdande uppvisas.
• Hästen visar sig oregerlig.
• Ekipage uppträtt så att fara för annat ekipage kan anses föreligga.
• Ekipage visat sig vara i ej tävlingsmässigt skick.
• Ekipaget visar otillräckliga kunskaper för klassen.
• Hästens utrustning är dåligt tillpassad.
• Häst eller ryttare visat sig behäftad med sådan skada eller sjukdom att
deltagande i tävling vore olämpligt.
Om olyckshändelse eller annat missöde under tävlingarna inträffar eller befaras inträffa
har tävlingsledaren full frihet att handla efter omständigheterna.

1.13.1

Tillämpningsanvisning, tävlingsmässigt skick
Med tävlingsmässigt skick avses hästens allmäntillstånd såsom god hälsa, gott hull och
fysisk såväl som psykisk god status vid tävlingstillfället.
Detta innebär även att ryttaren inte ska ha någon skada eller sjukdom vid tävlingstillfället,
som innebär att det inte är lämpligt för ryttaren att tävla den dagen.

1.14

Mästerskap, serier och championat
Riksmästare och distriktsmästare delas ut vid tävlingens/grenens slut i form av minst
hedersrosett till det ekipage som vunnit respektive klass.
I en situation där samma ekipage har vunnit två klasser tilldelas ekipaget
mästerskapspriset i den högsta av klasserna.
I den lägre klassen delas mästerskapspriset ut till det ekipage som placerat sig som tvåa.

1.14.1.

Distriktsmästerskap
Distriktsmästerskap (DM) kan anordnas av en distriktsförening. För att en klass ska få
DM-status krävs att minst två ekipage tillhör distriktet.
Distriktsmästare kan endast de ekipage som tillhör distriktet bli.
Om ett ekipage från ett annat distrikt vinner klassen tilldelas distriktsmästartiteln det
ekipage som är bäst placerat och tillhör det arrangerande distriktet.

1.14.2

Riksmästerskap
För att få anordna riksomfattande mästerskap - så kallat Svenska Ridtravarförbundets
Riksmästerskap - där målet är att ta emot ekipage från alla delar av landet, och inte i
första hand det egna distriktet - ska särskild ansökan göras till Svenska
Ridtravarförbundet senast senast 6 månader innan tävlingen.
Till ansökan ska bifogas budget och en grovplanering med tilltänkt anläggning, antal
starter, antal funktionärer och annan information av vikt.
Svenska Ridtravarförbundet medger endast ett distrikt/år att arrangera Riksmästerskap.
Ekonomiskt bidrag kan delas ut till arrangerade distrikt. Detta ansöker man om i
samband med ansökan om att få arrangera riksmästerskap.
Vid Riksmästerskap ska förbundets logotyp användas på riksmästerskapsrosetterna
Meetingpris ska delas ut enligt poängsättning i Bilaga 1 i Tävlingsreglemente 1.
Pris för bästa ekipage kan delas ut inom dressyr, hoppning och trab enligt följande:
i dressyr till ekipaget med dagens högsta procent, i hoppning till den med högst stilpoäng
och i trab till den med lägst antal straffpoäng.
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1.14.3

Serietävlingar, cuper och championat
Serietävlingar, cuper eller championat kan anordnas i alla tävlingsgrenar och bör uppgå
till minst tre tävlingstillfällen per serie/cup eller championat.
Poängberäkningstabell ska skrivas ut i propositionerna och bestäms av respektive distrikt
vid serie/cup/championat.
I serietävlingar och cuper räknas ekipagets bästa placering i respektive deltävling eller
disciplin i de fall ekipaget startar i flera klasser.

1.15

Osportsligt uppträdande och andra övriga bestämmelser

1.15.1

Osportsligt uppträdande
Osportsligt uppträdande anmäles till tävlingsledaren/tävlingsansvarig.
Vid osportsligt uppträdande inom tävlingsområdet medför detta omedelbar uteslutning ur
hela tävlingen/meetinget.
Som osportsligt uppträdande betraktas alla former av uppträdande mot häst,
funktionärer, medtävlare eller publik som av någon på tävlingsplatsen kan uppfattas som
stötande.
Exempel på osportsligt uppträdande är:
• Bristande hänsyn på framridningsbanan.
• Upprepade hårda skänkelslag eller sparkar med sporrarna vid ridning.
• Hårda tygeltag i samband med vägran eller annat tillbud.
• Högröstat, ovårdat språk riktat mot häst, funktionärer, medtävlare eller publik.
• Hotfull behandling av hästen vid hantering, framridning, ridning eller lastning.
• Barrering.

1.15.2

Alkohol
Alla personer så som ryttare, funktionärer och publik som under pågående tävlingsdag
uppträder påverkade av alkohol, droger och andra berusningsmedel ska utvisas från
tävlingsområdet.

1.15.3

Allmänna regler om användning av läkemedel och produkter
Svenska Ridtravarförbundet tillämpar samma regelverk för läkemedelshantering och
dopning som Svensk Travsport (ST).
Aktuell lista över preparat (invärters och utvärtes) med karenstid finns på Svensk
Travsports (ST) hemsida.
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1.16

Vaccinationsbestämmelser för Svenska Ridtravarförbundet
Svenska Ridtravarförbundet tillämpar samma vaccinationsbestämmelser som Svensk
Travsport (ST).
För att få starta i tävling måste hästen vara vaccinerad mot hästinfluensan A2.
Vaccinationsintervall
Följande gäller häst som påbörjar sin grundvaccination (A-vaccination)
1 juni 2019 eller senare.
Grundvaccination innebär tre vaccinationer (A+B+C) med ett intervall av 21–56 dagar
mellan A och B.
Efter B-vaccinationen är hästen startberättigad.
Mellan B- och C-vaccinationen är intervallet 90–180 dagar.
Efter C-vaccinationen är hästen fortsatt startberättigad.
Följande gäller häst som påbörjat sin grundvaccination (A-vaccination)
1 juni 2019 eller tidigare.
Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21-92 dagar
mellan A och B.
Efter B-vaccinationen är hästen startberättigad.

Följande gäller alla hästar:
Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara fortsatt startberättigad.
För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccinationen (B, C och
R).
Exempel: Om hästen vaccineras en torsdag får den starta fredag nästkommande vecka.
Korrekt och giltigt vaccinationsintyg, hästpass eller vidimerad kopia, ska medföras och
kunna visas upp före start.
Kontroll på tävlingsplatsen görs av utsedd funktionär.
Överskridande av senaste vaccinationsdag.
I det fall kortare tid än 21 dagar gått mellan vaccination A och B räknas detta som en ny
A-vaccination.
I det fall längre tid än 56 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny A-vaccination.
I det fall kortare tid än 90 dagar gått mellan vaccination B och C räknas detta som ny Bvaccination.
I det fall längre tid än 180 dagar gått mellan vaccination B och C räknas detta som ny Avaccination.
I det fall mer än 365 dagar gått mellan C-vaccination och R-vaccination eller mellan två
R-vaccinationer inträder startförbud.
Om R-vaccination utförs inom 21 dagar upphävs startförbudet.
Överskrids även denna gräns, måste hästen åter grundvaccineras med A+B+Cvaccination.
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Bilaga 1.

Poängberäkning vid Svenska Ridtravarförbundets Meeting
Vi har valt att införa koefficienter på poängen beroende på vilken klass man deltar i.
Detta för att det skall vara mera värt att vinna t.ex. en A-klass i dressyr än en E-klass.
Vi anser att man skall belönas för den tid och de jobb man lagt ner på sin häst.
T.ex. om du vinner en D-klass i dressyr blir det 20x1.1=22p
Vinner du däremot A-klass blir det 20x1.4=28p
Det skall även belönas om man har en allsidig häst så för mer än en placering under
meetinget får man lägga till 0,05 i koff på slutpoängen per placering.
T.ex. om jag placerar mig i 2 dressyrklasser (med placering menas att man får rosett) och i
traben (oavsett placering) så får jag alltså totalpoängen X 1.15.
Placerar jag mig i 2 dressyrklasser, 2 hoppklasser och i traben får jag alltså totalpoängen
X 1.25.
I utställning och hoppning räknas inte placering, bara poängen tillgodoräknas.
Poäng enligt tabell nedan i deltagande av Dressyr Hoppning och Trab.

Placering

Poäng

Klass

1:a
2:a
3:e
4:e
5:e
Övriga

20
15
12
10
7
2

E
D
C
B
A

Dressyr
Koefficient
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

Klass
40cm
50cm
60cm
70cm
80cm
90cm
100cm
110cm

Hopp
Koeff.
1.0
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35

Klass
Lätt
Msv
Svår

Trab
Koeff.
1.0
1.2
1.4

Poäng enligt tabell nedan i deltagande av Utställning och Löshoppning

Löshoppning
BLH
Guldklass
Klass I
Klass II
Klass III

BLH = Bästa Löshoppningshäst

Poäng
30
20
15
10
5

Utställning
BIS
BIM
Guldklass
Klass I
Klass II
Klass III

BIS = Best in Show
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Poäng
30
25
20
15
10
5
BIM = Bäst i motsatt kön

