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Regler för Svenskt Mästerskap Ponny 

År/tidsperiod 2023 

Gren Dressyr 

Öppet för Tävlingen är öppen för: 

Kategori B för ryttare till och med det året de fyller 13 år. 

Kategori C och D grupp 1 för ryttare till och med det året de fyller 16 år. 

Kategori C och D grupp 2 för ryttare från och med det året de fyller 17 

år och till och med det året de fyller 20 år. 

För samtliga kategorier gäller att ryttare har gällande svensk 

tävlingslicens och är svensk medborgare eller sedan minst ett år 

stadigvarande bosatt i Sverige. Se TR I, Mom. 122.1 

Även ponny ska ha gällande svensk licens 

Allmänna bestämmelser Kvalat ekipage är start berättigat  

Samtliga mästerskapshästar ska vara uppstallade på tävlingsplatsen och 
får inte lämna tävlingsplatsen förrän hästen har fullföljt sitt deltagande 
i SM klasserna. 

Antal domare 

 

 

 

 

 

 

 

 Kval 1, 2 och final: 

Kat B, grupp 2 kat C och grupp 2 kat D Klasserna skall dömas av minst 

tre domare med lägst Intermédiaire I – behörighet.  

Klasserna döms av tre domare. 

Kval 1 och 2 

Grupp 1 kat C, grupp 1 kat D (upp tom 16 år), skall dömas av minst tre   

internationella GP domare. Svenska domare ska ha minst Intermédiaire 

I behörighet. Domarna utses i samråd med nationell samordnare 

dressyr. 

Kval döms av tre domare 

Finalen döms av fem domare.  

Consolation domare enligt TR II. 

Kvalificering Kvalifikation gäller under tidsperioden 24 månader, fram till ordinarie 
anmälningstidens utgång. 
Kvalifikation 
Kategori B: lägst 65,00% i minst två ritter i LA:2 eller högre, vid lägst  
3* tävling.  
Kategori C grupp 1 66,00 % i minst två ritter i FEI:s Lagtävlansprogram 
för ponnyryttare eller FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för 
ponnyryttare, vid lägst 3* tävling. 
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Grupp 2 lägst 66,00 % i minst två ritter i FEI:s Lagtävlansprogram för 
ponnyryttare eller FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för 
ponnyryttare, vid lägst 3* tävling. 
 
Kategori D grupp 1 67,00 % i minst två ritter i FEI:s Lagtävlansprogram 

för ponnyryttare eller FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för 

ponnyryttare, vid lägst 3* tävling. 

 

Grupp2: lägst 67,00 % i minst två ritter i i FEI:s Lagtävlansprogram för 

ponnyryttare eller FEI:s Individuella Mästerskapsprogram för 

ponnyryttare, vid lägst 3* tävling. 

Ryttare/målsman ansvarar för att kvalificering skett enligt 

bestämmelserna. Kvalresultatet ska kunna uppvisas. 

 

Klasser Kategori B 
Kval 1 - Lätt A:2 
Kval 2 - Lätt A:4   
Final – LA:P0  
Consolation- Lätt A:4 efter finalen. 2*-tävling. 
 

Klasser Kategori C , grupp 1 (upp till 16 år) 

Kval 1 - FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 

Kval 2 - FEI:s Individuella mästerskapsprogram för ponnyryttare 

Final - FEI:s Kür för ponnyryttare  

Consolation FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare efter 
hästbesiktning till finalen. 2*-tävling. 
 

Kategori D, grupp 1 (upp till 16 år) 

Kval 1 - FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 

Kval 2 - FEI:s Individuella mästerskapsprogram för ponnyryttare 

Final - FEI:s Kür för ponnyryttare  

Consolation- FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare efter 
hästbesiktning till finalen. 2*-tävling. 
 

Kategori C, grupp 2 (17–20 år)   

Kval 1 - FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 

Kval 2 - FEI:s Individuella mästerskapsprogram för ponnyryttare 

Final - FEI:s Kür för ponnyryttare  
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Consolation- FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare efter finalen. 
2*-tävling. 
 

Kategori D, grupp 2 (17–20 år)  

Kval 1 - FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare 

Kval 2 - FEI:s Individuella mästerskapsprogram för ponnyryttare 

Final - FEI:s Kür för ponnyryttare  

Consolation- FEI:s Lagtävlansprogram för ponnyryttare. efter finalen. 
2*-tävling. 

Tidsprogram Kategori B 

Dag 1 – kval 1 

Dag 2 – kval 2 

Dag 3 – Final  

Consolation-(rids efter finalen) - 2*-tävling   

Grupp 1 kategori C, D (upp till 16 år): 

Dag 1 – kval 1 

Dag 2 – kval 2 

Dag 3 – Final  

Consolation-(rids efter finalen) - 2*-tävling   

Grupp 2 Kategori C, D (17–20 år) 

Dag 1 – kval 1 

Dag 2 – kval 2 

Dag 3 – Final  

consolation - (rids efter finalen) 2*-tävling 

Vid stort antal starter kan klasserna fördelas över fler dagar i samråd 

med nationell samordnare dressyr.  

Startordning 

kvalomgångar 

Startordning till kval 1 och kval 2 lottas i en grupp. 

Antal hästar per ryttare i 

första kvalen 

Ryttare får starta med två ponnyer totalt per kategori. Max 4 starter 

per dag. 
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Final 

Antal starter 

Till SM final kvalificeras 
Lägst 60 % krävs från kvalklasserna för att vara berättigad till att starta 
finalen. 
Kategori B: De 15 ekipagen som uppnått högsta procenttal (tre 
decimaler) efter kval 1 och kval 2.  
 
Kategori C grupp 1 (upp till 16 år): De 15 st ekipagen som uppnått 
högsta procenttal (tre decimaler) efter kval 1 och kval 2. 
 
Kategori C grupp 2 (upp till 20 år): De 15 st ekipagen som uppnått 
högsta procenttal (tre decimaler) efter kval 1 och kval 2. 
 
Kategori D grupp 1 (upp till 16 år): De 15 ekipage som uppnått högsta 
procenttal (tre decimaler) efter kval 1 och kval 2.  
 
Kategori D grupp 2 (upp till 20år): ): De 15 ekipagen som uppnått 
högsta procenttal (tre decimaler) efter kval 1 och kval 2. 

Antal hästar per ryttare i 

finalen 

I finalen får ryttare starta en ponny i vardera kategori. Ryttaren väljer 
själv vilken av de till finalen kvalificerade ponnyerna som ska starta i 
finale. 

Ersättare till final Om en ryttare som är kvalificerad till final stryker sig så tas 

nästkommande ryttare in efter resultat i de två första kvalen, se ovan.  

Startordning finalen Lottas i tre grupper baserat på resultatet i kvalet (bäst resultat sista 
gruppen).   

Resultaträkning Rangordningen i SM avgörs av det sammanlagda procenttalet, erhållna 

från de båda kvalen och finalen i respektive kategori. Om två eller fler 

ekipage uppnår samma procent, avgör resultaten från respektive 

finalklass. 

Godkänd av 

Dressyrkommittén 

2022-10-03 

Godkänd av TS 2022-10-14 

Datum för publicering 2022-11-15 

Tvist om regler   Nationell samordnare dressyr har tolkningsföreträde 

 
 

 


