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Regler för Svenskt Mästerskap Senior 

År/tidsperiod 2023 

Gren Working Equitation   

Öppen 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  SM-tecken utdelas. 

Samtliga mästerskapshästar ska vara uppstallade på tävlingsplatsen 

och får inte lämna tävlingsplatsen förrän hästen har fullföljt sitt 

deltagande i SM klasserna. 

Kvalificering Kvalifikation gäller under tidsperioden 24 månader, fram till ordinarie 

anmälningstidens utgång.  

Lägst 62 % i dressyr och teknik, samt ha genomfört speed I svår klass. 

Delmomenten behöver inte ha genomförts vid ett tillfälle.   

Klass Svår. Arrangören kan, i samråd med nationell samordnare, välja att 

använda internationella regler.   

Tidsprogram Dressyr dag 1 

Teknik/Speed dag 2, med minst 2 timmar mellan momenten. 

Tävlingen kan även ridas som en tredagarstävling med teknik dag 2 och 

speed dag 3. 

Domare SM klassen ska dömas av tre domare, varav minst en men helst två ska 

vara internationella. 

Antal hästar/ponnyer per 

ryttare   

Ryttare får endast starta en häst/ponny i respektive klass.  

Startordning dressyr och 

teknik 

Enligt lottning samma I båda momenten 
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Startordning speed   Omvänd startordning baserat på sammanlagt resultat i dressyr och 

teknik. 

 Resultat Totalsegrare är det ekipage som fått högst sammanlagda poäng från 

samtliga tre moment. Ekipage uteslutet i något moment kan inte vara 

placerad. Minst tre placerade utses i varje moment. Vid lika poäng 

vinner det ekipage som placerat sig högst i teknikmomentet. Om även 

teknikmomentet är lika särskilds det efter dressyrresultat. Ekipage 

måste fullfölja alla tre moment för att kunna ta medalj. Tre medaljörer 

koras oavsett antalet startande. 

Godkänd av WE 

kommittén  

2022-10-04 

Godkänd av tävlings-

sektion regelgrupp 

2022-10-14 

Frågor Katarina Agné, katarina.agne@ridsport.se 0220-456 57 

Datum för publicering 2022-10-31 

Tvist om regler Nationell samordnare Working Equitation har tolkningsföreträde. 

 

mailto:linn.erocsson@ridsport.se

