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Detta dokument gäller tillsammans med: 

Gemensamma bestämmelser TR I 
Mounted Games TR VIII 

Grenar enligt IMGA Rule Book 2019 
 

  

Öppet för  

  

Tävlingen är öppen för ryttare som har gällande svensk tävlingslicens och 
som är svensk medborgare eller sedan minst ett år stadigvarande bosatt 
i Sverige. TR I, moment 122.1.  
 

  

Allmänna bestämmelser  

  

Veterinärbesiktning skall ske enligt jordbruksverkets regler. 
Obligatorisk utrustningskontroll kan ske. 
Eventuella frågor beträffande SM som ej finns reglerade i dessa centrala 
bestämmelser, hänskjuts till SvRF:s Mounted Gameskommitté. 
 

  

Priser 
  

  

SvRF:s medaljer och plakett utdelas till de tre främst placerade. 
Rosett ges till alla deltagande hästar som bekostas av prisansvarig för 
tävlingen. 
Minst 10% av värdet på anmälningsavgiften skall fördelas till 
hederspriser. 
   

  

Antal hästar och ryttare 
  

  

Ryttare får endast delta med en häst per klass i SM. 
   

  

Tävlingsbana  

  
Godkända banor finns dokumenterat hos Mounted Games kommittén. 
Tävlingsbanan skall vara anpassad till att få in minst det antal banor  
i en A-final som är lika med minimum för antal deltagare i klassen. 
Om uppvärmning ej kan ske på likvärdigt underlag så skall ekipagen 
erbjudas minst 10min uppvärmning på tävlingsbanan före start av heat. 

   
  

Kvalificering 

  
Som nytt ekipage skall tränare eller likvärdigt insatt gett sitt 
godkännande till tävling på denna nivå. 

   
  



 

 

 

  

Grenar  

 

Grenregler gäller enligt IMGA Rule Book 2019.  
 
Alla grenar skall om möjligt ingå i tävlingen. En gren som inte varit 
med i grundomgången får ej vara med i finalen. Grenarna skall i varje 
omgång vara uppdelade på fart, upphopp och precision enligt IMGAs 
riktlinjer för anordnande av tävling. Grenlistan publiceras senast i 
samband med ryttarmeddelandet. 
 

  

Startordning i SM  

 

Anmälan sker i TDB och lottning sker efter sista anmälningsdag. 
Avancerad lottning skall göras i Gamespro senast två dagar före 
tävlingen, lottningen ska ske öppet och publiceras i Gamespro direkt 
efter utförandet.  
Efter att lottning är gjord och publicerad så är det endast möjligt att 
efteranmäla till mästerskapet för att ersätta eventuella bortfall eller 
obalans i antalet tävlande per heat, 
dvs om det är ojämna heat kan arrangören skriva med en ”Tom plats” i 
lottningen där man kan placera ett efteranmält ekipage.  Finns det mer 
än en tom plats i en klass ska de namnges ”Tom plats 1” osv och första 
efteranmälda får plats nummer 1, nästa får 2 etc tills de är slut. Då får 
nästa placeras på en struken ryttares plats. Om det är flera strykningar 
sker lottning om vilken plats ryttaren får. 

 
Vid bortfall som ger ojämnt antal ryttare per heat vid start skall 
omlottning genomföras. Sista möjliga tillfälle för omlottning är genast 
efter slutförd veterinärbesiktning första dagen. 
 
Vid risk för inställd klass skall det ges möjlighet till annat alternativ, t ex 
sammanslagning av klasser eller ny klass utan SM status,  
alternativt återbetalning av anmälningsavgift.  

 
  

Klasser  

 

SM avses att genomföras i Seniorklass och Juniorklass, dessa två  
klasser skall, om möjligt särskiljas och inte tävla på banan samtidigt. 
För att delta i juniorklass skall ryttaren under året fylla högst 17 år. 
 
Tävlingen rids under minst två dagar, 
med tre grundomgångar och finalomgång. 
 

 

 



 

 

 

 

Lägsta antal 
 

 
Lägsta antalet startade för genomförande av SM:  
 
Lag 
lägst 4 klubblag per klass där TRs låneregler gäller. 
Klubb kan delta med mer än ett lag men endast ett lag per klubb kan 
delta i A-final. Vid färre lag så att det endast är en final så kan varje 
förening endast bli placerad på en medaljplats, endast en 
medaljplacering per förening och klass.  
 
Par 
lägst 5 par för seniorklass och 4 par för juniorklass, allianser tillåtna, dvs 
inget krav på att ryttarna ska inneha licens för samma förening. 
 
Individuellt 
lägst 5 ekipage för seniorklass och 4 ekipage för juniorklass.  

 

  

Slutresultat  
 
 
 

  

Grundomgångar beräknar poäng enligt TR VIII mom 823. 
Lag rider 3 grundomgångar med vardera 10 grenar. 
I final rids 12 grenar. 
Ind. och Par rider 3 grundomgångar med vardera 8 grenar. 
I final rids 10 grenar. 

 
Till final går de som erhållit högst poäng efter grundomgångarna. 
Finalerna fylls på till fulla heat från A-final till lägre finaler. Inga poäng 
tas med till finalen utan finalen rids från 0 poäng. Tävlande med flest 
poäng efter A-finalheatet är vinnare.  
Lägsta finalen skall genomföras med minst 2 tävlande, vid behov flyttas 
sista ekipaget i finalen över så det blir minst 2 ekipage i lägsta finalen i 
sin klass 
 
Då tävlande har lika många poäng efter grundomgång räknas antal 
grenvinster i första hand, därefter antalet andra placeringar, antal 
tredjeplaceringar osv. Om de tävlande inte går att skilja på detta vis 
skall skiljegren avgöra både inför final och för slutresultatet.  
Arrangören väljer mellan grenarna flaggor, 2-flagg och 4-flagg, vald 
skiljegren ska anges senast i ryttarmeddelandet. 

 
Vid få anmälda och endast en final (A-final) så används en rak serie där 
man genomför grundomgångarna på samma sätt men till finalen tar de 
tävlande med sig poängen och adderar finalpoängen för att få 
slutresultatet. I finalen ges dubbla poäng i alla grenar då det endast 
finns ett finalheat. 

 
Senior och junior skall inte blandas på banan, undantaget i lägre finaler 
där minst en bana är tom mellan junior och senior och att säkerheten är 
tillfredsställande. 
 



 

 

 

  

Funktionärer, Domare 
 

  

Huvuddomare och linjedomare skall vara utbildade. 
Huvuddomare skall tillsättas från internationella listan över godkända 
domare. Domarna skall vid förfrågan visa på att de är utbildade. 
Ev. arvode av huvuddomare bekostas av arrangören. 
Huvuddomare skall ha genomgång med linjedomare inför varje heat. 
 
Banansvarig se TR VIII moment 876 

 
Tävlingens materialansvarige har som uppgift/ansvar för att det finns 
helt och funktionsdugligt material till tävlingen. 
Materialansvarig ansvarar även för att se till att det finns  
extra material att tillgå om något är trasigt före start eller gå sönder 
under tävling. 

 
Det ska vara minst fyra, men rekommendationen är sex linjedomare i 
varje heat. De tävlande tillhandhåller linjedomare efter uppgjort 
schema, vanligtvis i heatet efter de tävlar. 
 
De tävlande ska tillhandahålla banpersonal till sin bana i det heat de 
rider. Vid lagtävling två banpersonal och vid par och individuell minst en 
banpersonal. 
 
Om banpersonal och/eller linjedomare ej är på plats vid start av heatets 
första gren blir det 5 poängs avdrag för det lag/par/ekipage som saknar 
funktionär och/eller linjedomare.  
Maximalt poängavdrag per heat är 10. 
 

 
Godkänd av 
Mounted Games  
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Godkänd av 
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  Andrea Barth, 0220-456 26, andrea.barth@ridsport.se 
  

 
Datum för publicering  

 
  2019-10-10 

 
Protester & Regeltvister  

 
  Protester lämnas in till sekretariat enligt TR I. 
  Eventuella tvister eller diskussioner om regler återkopplas  
  till  Mounted Games kommitté. 
     

 


