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Regler för Svenskt Mästerskap klubb LAG 

År/tidsperiod 2022 

Gren Dressyr 

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. Se TR I, Mom 122.1 
Även hästen ska ha gällande svensk licens. 
 

Allmänna bestämmelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekipage som under de senaste 24 månaderna startat Grand Prix-
klass får ej deltaga i Lag SM. 
Kvalklasserna skall dömas av minst tre domare med lägst 
Intermediare I– behörighet. 
Finalen skall dömas av minst tre Grand Prix domare. Domarna utses i 

samråd med nationell samordnare dressyr. 

SM-tecken utdelas. 
Betsling enligt TR 
Samtliga mästerskapshästar ska vara uppstallade på tävlingsplatsen 
från och med det att ekipaget startar, och får inte lämna 
tävlingsplatsen förrän laget har fullföljt sitt deltagande i SM 
klasserna. 
 

Lagsammansättning Lag består av tre ekipage tävlande för samma klubb. 
Klubb får delta med högst 2 lag  
Lag ska ha samma laguppställning i kval och final.  
Sjuk häst eller ryttare får bytas ut mot anmält ekipage i laganmälan 
till tävlingen. 

 Kvalificering Kvalifikation gäller under tidsperioden 24 månader, fram till 
ordinarie anmälningstids utgång.  

Kvalifikationsprocent för ekipage i 62 % på 3*tävling Msv A-klass sv 
A:1, FEI:s Msv A program för Unga ryttare och/eller FEI:s S:t Georges 

Ekipage som inte är kvalificerade till Msv A klass  och Intermediare I-
klass på 4 **** erhåller utan ansökan dispens till Lag-SM under 
förutsättning att de är kvalificerade till programmen på 3 *-tävling.   
 

Klasser  
 
 

Kvalklasserna (Msv A:1, Prix S:t Georges och Intermediare I) ska 
bestå av avdelning A (lag) och B (individuellt) med obligatorisk start i 
båda.  
Vid stort antal starter kan klasserna fördelas över flera dagar i 
samråd med ska vara nationell samordnare  

Finalen FEI:s Prix S:t Georges (två ryttare) och Intermédiaire I (en ryttare).  
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Tidsprogram  Dag 1 samt ev dag 2: kvalklasser 
Finalen rids dagen efter genomförda kval ¨ 

Vid stort antal starter kan klasserna fördelas över flera dagar i 
samråd med ska vara nationell samordnare. 

Startordning i kvalet Lottning enligt TR II 
  

Antal hästar per ryttare i 
första kvalet 

Ryttare får endast delta med en häst. 
 

Resultaträkning Rangordningen i SM avgörs av det sammanlagda procenttalet efter 
finalen. 
Och det lag med högsta sammanlagda procenttalet (tre decimaler) 
vinner. 
Slutar två eller flera lag på samma procenttal, placeras det lag före, 
vars ryttare har det enskilt bästa resultatet i Intermédiaire I i 
förhållande till de andra lagen med samma procenttal. 

Final 
Antal starter 

Till finalen går 30 % av startande lag i kval 1 avrundas uppåt som i 
kvalet erhållit sammanlagt högsta procenttalet (tre decimaler).  
Lag från samma klubb/distrikt får endast starta med ett lag i finalen. 
Inga poäng från kvalet tas med till finalen.   

Ersättare till final Om ett av finallagen ej kan komma till start i finalen med ursprunglig 
laguppställning, stryks det laget från finalen. Nästkommande lag 
erbjuds plats i finalen. 

Startordning i finalen  Omvänd startordning 
  

Consolation De lag som ej går till final erbjuds ekipagen att rida consolation klass 
med individuell start. Prix S:t Georges/ Intermediare I. 

Godkänd av 
Dressyrkommittén 

2021-11-01 

Godkänd av tävlings-
sektion 

2021-11-11 

Frågor till Nationell samordnare, Annica Lund 0220-456 26 
annica.lund@ridsport.se 
 

Datum för publicering 2021-11-23 

Tvist om regler Nationell samordnare dressyr har tolkningsföreträde  
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