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Swedish Eventing Trophy
2016
Fälttävlan
Touren är öppen för svenska och utländska ryttare. Ryttare ska vara
kvalificerade att rida på den nivå som touren arrangeras i och den
klass som ryttaren ämnar starta.
Swedish Eventing Trophy är en tour för häst som genomförs för
ekipage i 2* klass och en för ekipage i 1* klass. Ekipage måste ha
genomfört en av deltävlingarna för att ha rätt att starta i finalen.
Ryttare kan delta i både Swedish Eventing Trophy 2* och Swedish
Eventing Trophy 1* med en eller flera hästar.

Kvalplatser

Kvalklasser

Reglemente enligt TR IV 2015 och FEIs Fälttävlansreglemente 2016
mem med specialbestämmelser enligt nedan.
Tävlingen består av tre kvaltävlingar enligt nedan:
Stensäters Ryttarförening, Eketorp 13 – 15 maj
Strömsholm Ryttarförening, Strömsholm 3 – 6 juni
Pro Eventing Ryttarförening, Flyinge 13 – 17 juli
1* tour CNC*/CIC*/CCI*
2* tour CNC**/CIC**
Klasser som ingår i SET kan arrangeras som nationell alternativt
internationell klass.
Arrangören avgör huruvida en klass är helt öppen eller endast öppen
för ekipage ingående i SET.

Startordning i
kvalklasser
Premier/priser i
kvaltävlingar

Poängberäkning i
kvaltävlingar

Arrangören anger i propositionen för respektive tävling vilken klass
som ingår i respektive 1* och 2* tour.
Bestäms enligt lottning
Arrangören ska i klass som ingår i Swedish Eventing Trophy erbjuda
premier som minimum fördelas enligtföljande vid varje tävling:
Klass ingående i 2* tour: 1:a 10 000 kr, 2:a 7 500 kr, 3:a 4 000 kr,
övriga placeringar avgörs av arrangören.
Klass ingående i 1* tour; 1:a 5 000 kr, 2:a 3 000kr 3:a 2 000 kr,
övriga premier avgörs av arrangören.
1:a 20p, 2:a 17p, 3:a 15p, 4:a 14p, 5:a 13p, 6:a 12p, 7:a 11p, 8:a
10p, 9:a 9 p, 10:a 8p, 11:a 7p, 12:a 6p, 13:e 5p, 14:e 4p, 15:e 3 p
16-50:e 2 poäng.
Ryttare kan delta med flera hästar under de olika kvaltävlingarna. I
finalen får ryttaren starta maximalt 2 hästar.
Segersjö Fältrittklubb, Segersjö 2 – 4 september

Antal hästar per
ryttare
Final
Plats o tidpunkt
Kvalificerade/antal Alla ekipage som genomfört minst en deltävling i Swedish Eventing
till final
Trophy 2*/1* tour är startberättigade i finalen. Det maximala antalet
starter är begränsat till 110 ekipage per tour. Ryttare med flest
poäng insamlade från säsongens deltävlingar i respektive tour har
företräde i finalen.

Finalen

Alla ryttare startar från noll poäng i finalen.

Startordning i
finalen

Bestäms enligt lottning. Terrängmomentet avslutar tävlingen.
Startordningen till terrängmomentet är omvänt, dvs den som leder
efter dressyr och hoppmoment startar sist i terrängen.
Final i Swedish Eventing Trophy 2* tour (totalt 145 000 kr)
1:a placerade, 80 000 kr
2:a placerade, 40 000 kr
3:e placerade, 25 000 kr
Vid lika resultat skiljs ekipagen åt enligt TR IV mom 431

Premier/priser i
final

Final i Swedish Eventing Trophy 1* tour ( totalt 32 500 kr)
1:a placerade, 15 000 kr
2:a placerade, 10 000 kr
3:e placerade, 7 500 kr
Vid lika resultat skiljs ekipagen åt enligt TR IV mom 431

Tvist om regler

Om finalen blir inställd utgår inga premier enligt ovan.
Sportchef

