
                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

Regler för  ATG Riders League 2019 
Test Edition 

 
Gren Hoppning 

 
Klasserna är öppna för Ryttare födda år 2000 eller tidigare med svensk licens. 

 
Tävlingsplatser 2018 

v 4   Strömsholms RF  
v 11 Flyinge HK 
v 12 Borås FK  
 

Kvalklass Vid varje tävlingsplats rids en kvalklass i 1,35 hoppning med bed två faser 
A:0/A:0 eller två faser totalfel A/A:0, enligt arrangörens proposition. Klassen 
ska börja på fredag förmiddag. 
Avgifter, premier och priser enligt arrangörens proposition. 
 

Kval till finalklass De 40 bästa ryttarna enligt kvalklassens resultat är kvalificerade till 
finalklassen. Ryttare som startar kvalklassen förbinder sig att starta finalklasen 
med sin resultatmässigt bästa häst i kvalklassen. Inget byte av häst för kvalad 
ryttare. Ryttare måste senast 30 minuter efter avslutat kval bekräfta sin start 
hos respektive sekretariat.  
Vid strykningar till finalklassen ersätts inte strykningarna.  
 

Finalklass 
 

1,40 hoppning med Winning Round. Grundhoppningen rids i fem heat med 
åtta ekipage i varje. 
 

Finalklass tidsprogram 13.00 Start grundhoppning. Fem heat med åtta minuter från avslutat heat till 
start av nästa heat. 
15.00 Senaste sluttid sista heatet 
18.45 Start Winning Round 
 

Startordning 
grundhoppning 

Segraren kvalklassen startar sist i femte heatet, tvåan i kvalklassen startar sist 
i fjärde heatet o s v till de 40 bästa ryttarna från kvalklassen är fördelade. 
 

Winning Round Till Winning Round går 10 ekipage, de 5 heatsegrarna samt de 5 bästa totalt i 
grundhoppningen, som inte är heatsegrare. Inga fel tas med från 
grundhoppningen till Winning Round. 
 

Startordning  
Winning Round 

Ekipage med bästa resultat totalt i finalklassens grundhoppning startar sist, 
ekipage med näst bästa resultat startar näst sist o s v. 
  

Premier och avgifter 
finalklass 

SvRF står för samtliga premier i heat och klassen/Winning Round. ATG står för 
samtliga priser i klassen/Winning Round. Arrangör eller arrangörs sponsor kan 
stå för priser i heaten. 
Premier i heaten: 5000, 3000. 
Premier i klassen/Winning Round: 30 000, 20 000, 10 000, 5000, 3000, 
därefter 2000 till övriga startande i Winning Round. 
Avgifter enligt arrangörens proposition. 
 



                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

Ryttarnas åtagande Ryttare i finalklassen förbinder sig att delta i ATG:s medieutbud under 
tävlingsdagarna, i form av intervjuer. Deltagande ryttare i finalklassen får inte 
lägga spel på tävlingen. Utökad alkohol- och drogkontroll samt utökade 
dopingkontroller kan förekomma. 
 

Godkänd av SvRF:s 
hoppkommitté 

2018-12-19 
 

Godkänd av ATG  2018-12-17 
 

Frågor Robert Solin, 0220-456 14, robert.solin@ridsport.se 
 

Datum för publicering 2018-12-20 
 

Tvist om regler Nationell samordnare hoppning har tolkningsrätt. 
 

 


