
	  

	  

Tävlingsreglemente för SAM 
Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och 
hoppning (SAR SAM-TR). 
Reviderade 13 maj 2012 
 
Tävlingsreglementets tillämpning: 
Mom 1 
Styrelsen i Svenska Akademiska Ryttarförbundet, SAR, har de befogenheter och 
skyldigheter som medföljer enligt detta Tävlingsreglemente för Svensk Akademisk 
Mästerskapstävling i ridning (SAM-TR) 
 
Mom 2 
SAR har möjlighet att bevilja dispens från bestämmelser och anvisningar rörande 
arrangemangens genomförande i SAM TR, givet att ärendet inte strider mot SAR´s 
stadgar. Ansökan om dispens skall vara SAR tillhanda senast en månad innan 
tävlingens genomförande. Alla klubbar skall avlägga röst skriftligen via e-post eller 
brev, röstningen samordnas av ordförande. För att dispens skall beviljas krävs att en 
majoritet av klubbarna röstar för. Beviljade dispenser skall publiceras på sådant sätt 
att arrangörer och ryttare som kan beröras av dem, har möjlighet att få kännedom 
om dispenserna. 
 
Mom 3 
Där inget annat sägs i SAR SAM TR gäller Svenska Ridsportsförbundets TR I-V i 
tillämpliga delar. De befogenheter och skyldigheter som Svenska 
Ridsportsförbundet har enligt Svenska Ridsportsförbundets TR har SAR i tillämpliga 
delar vid SAM. 
 
Mom 4 
SAR fritar sig från sådan juridisk eller ekonomisk ansvarighet som kan uppstå när 
bestämmelser och anvisningar i SAR SAM TR och Svenska Ridsportsförbundets TR 
tillämpas. Varje deltagare ansvarar själv för sin egen försäkring medan 
tävlingsarrangörer bör genom försäkring eller motsvarande täcka sig för de risker 
som kan uppstå vid anordnade av tävlingar vad gäller hästar och övrig utrustning. 
 
Begreppsförklaringar: 
Mom 5 
Platssiffra: 
Poäng som används för att beräkna lagresultat. Placering nr 1 ger 1 poäng, 
placering 2 ger 2 poäng och så vidare. Lika placerade ryttare delar summan av de 
poäng som täcker lika placeringarna (Ex 2 ryttare delar 5:e platsen- de får (5+6)/2 = 
5.5 poäng var). Ryttare som blivit diskvalificerade i banhoppningen bedöms som lika 
placerade. 
 



	  

	  

 
 
Mom 6 
Knock-out-system: 
Bäste ryttare på varje häst går vidare till nästa omgång. 
 
Startberättigade i SAM: 
Mom 7 
Berättigade att starta SAM är den som under terminen då tävlingen äger rum: 
• är inskriven fullbetalande studerande vid högskola och medlem i akademisk 
ridklubb som är ansluten till SAR. 
• är aktiv lärare vid högskolan och medlem i akademisk ridklubb ansluten till SAR. 
• är forskarstuderande på heltid och medlem i akademisk ridklubb ansluten till SAR. 
• är akademiker och tog examen tidigast ett år innan tävlingstillfället och medlem i 
akademisk ridklubb ansluten till SAR. 
 
Ryttarna ska även inneha Svenska Ridsportsförbundets gröna kort. Detta skall skrivas 
ut i inbjudan, samt att grönt kort och studentlegitimation (eller motsvarande bevis 
på startberättigande) skall medföras och uppvisas för TD före första start. 
 
Tävlingarnas anordnande- Grunder 
Mom 8 
SAR representeras vid SAM en av SAR:s styrelse utsedd person (ej från arrangerande 
klubb). Denne kallas Teknisk Delegat (TD) och dennes resa bekostas av SAR och 
uppehälle av organiserande klubb. TD kontrollerar att deltagarna är startberättigade 
och att SAR:s SAM TR och tillämpliga delar i Svenska Ridsportsförbundets TR följs. 
TD ska vara uppmärksam på arrangemanget och efter avslutad tävling skriva en 
rapport om genomförandet. Denna skall sändas i ett exemplar till alla i SAR:s 
styrelse samt i ett exemplar till arrangören. Rapporten skall dessutom ventileras på 
SAR:s årsmöte. 
 
Mom 9 
Grundomgången i SAM rekommenderas att hållas i 0.90-1.00 m hoppning och LB 
dressyr. Semifinal och final skall hållas i så hög klass som hästmaterialet tillåter. 
Grundomgången kan gå i avdelningsridning, detta är dock upp till arrangerande 
klubb att avgöra. De program som skall användas är AIEC:s eller svenska 
ridsportsförbundets avdelningsridningsprogram. 
 
Mom 10 
Varje klubb ska skicka ett dressyrlag samt ett hopplag bestående av tre ryttare 
vardera. Samma ryttare kan ingå i båda lagen. Minimalt fyra klubbar skall deltaga i 
tävlingen. Det är tillåtet att låna in ryttare från andra klubbar i enlighet med SAR:s 
stadgar §4. 



	  

	  

 
Tävlingarnas anordnande- Genomförande 
Mom 11 
SAM skall genomföras i tre omgångar i varje gren 
 
Klasser: 
• Klass VI Banhoppning grundomgång 
• Klass V Banhoppning semifinal 
• Klass IV Banhoppning final 
• Klass III Dressyr grundomgång 
• Klass II Dressyr semifinal 
• Klass I Dressyr final 
 
Deltävlingar: 
• Lag kombinerat 
• Lag banhoppning 
• Lag dressyr 
• Individuell hoppning 
• Individuell dressyr 
 
Gemensamma bestämmelser för dressyr och hoppning: 
Mom 12 
I klasserna VI och III lottas hästarna lagvis. Varje lag skall i klass VI ha en 1:a, en 2:a 
och en 3:e start. Nyttjas inte avdelningsridning i klass III skall även här laget ha en 
1:a, en 2:a och en 3:e start. Kvalificering till nästa omgång sker alltid genom knock-
out-system. I finalen skiljs ryttarna åt efter sina slutresultat i klassen. I finalen ska två 
hästar användas och finalryttarna rider då båda hästarna. Utsedd ansvarig person, t 
ex ridlärare, ridskolechef, domare eller TD har rätt att avbryta ritt. De ansvariga 
personerna skall vara angivna i programmet. 
 
En framridningsansvarig skall utses av arrangörsklubben. Denna person skall finnas 
angiven i programmet. Varje ryttare får sitta upp och justera stigläder osv., men ej ta 
tyglarna förrän framridningsansvarig ger signal. Ryttaren börjar rida fram fem 
minuter före egen start. I hoppningen får varje ryttare dessutom hoppa fram två 
språng innan sin start. På framhoppningsbanan skall endast ett rättuppstående 
hinder samt en oxer finnas. 
 
Banhoppningsbedömning: 
Mom 13 
Klass VI: Bedömningen i klassen är med stilbedömningsprotokoll. Bedömningen 
sker i första hand efter stilbedömning med 2 minus poäng för varje fel på hinder 
(rivning eller vägran) och i sista hand efter tid. Svenska Ridsportsförbundets 



	  

	  

stilbedömningsprotokoll ska användas. Alla hästar ges 10 poäng för sitt 
omvårdnadsintryck. Vid lika poäng skiljer tiden ryttarna åt 
 
Stilbedömningen ska helst utföras av två stildomare. Hoppningen döms av en 
hoppdomare. 
 
Klass V: Bedömning A, eventuellt stilbedömning. Om stilbedömning används sker 
bedömningen enligt klass VI. 
 
Klass IV: Bedömning A. Vilken typ av bedömning A som ska tillämpas och/eller om 
dispens givits på några punkter skall anges i inbjudan. 
 
Tidtagning ska ske över hela banan från start till mål. 
 
Om alla ryttare på samma häst blivit diskvalificerade p.g.a. tre olydnader (ej 
avfallning) gäller följande för att urskilja kvalificerade ryttare: 
1. Flest övervunna hinder. 
2. Flest övervunna hinder innan fel uppstod 
3. Lottdragning. 
4. Omridning på annan häst, banan kan då kortas ned. 
 
Hoppdomare och banbyggare ska vara godkända av Svenska Ridsportsförbundet 
och inneha behörighet att döma respektive bygga de aktuella klasserna. Stildomare 
ska helst ha genomgått Svenska Ridsportsförbundets utbildning, i annat fall ha 
dokumenterad vana av stilbedömning. 
 
 
Dressyrbedömning 
Mom 14 
Alla hästar ges betyget 6 för sina gångarter. Om flera ryttare på samma häst erhållit 
samma poäng gäller följande för att urskilja ryttare: 
1. Domarnas platssiffror avgör (t ex ryttare A går vidare om hon/han av domarna 
placerats som 1:a, 1:a respektive 2:a och ryttare B har placerats som 1:a, 2:a 
respektive 2:a). Om detta inte skiljer ryttarna åt se punkt 2. 
2. Huvuddomarens poäng avgör, om detta inte skiljer ryttarna åt se punkt 3. 
3. Huvuddomarens poäng på ryttarens inverkan avgör, om detta inte skiljer dem åt 
se punkt 4. 
4. Flest antal högsta poäng 
5. Omridning på annan häst 
6. Lottning, om inte omridning kan ordnas 
 
Programläsning är tillåten i alla omgångarna, vid avdelningsridning få mittenryttaren 



	  

	  

dessutom ge korta kommandon. 
 
Antalet domare i dressyren bör vara minst två. Domarna ska vara godkända av 
Svenska Ridsportsförbundet och inneha behörighet för de aktuella klasserna. Dock 
ska varje häst bedömas av samma domare klassen igenom och vid avdelningsridning 
skall det även finnas en avdelningsdomare. 
 
Huruvida grundomgången i dressyr (klass III) skall genomföras som 
avdelningsridning eller inte är upp till arrangörsklubben att avgöra. Vid 
avdelningsridning måste en och samma domare döma alla ritter på samma häst. En 
separat lagdomare bör även finnas som bedömer lagets gemensamma prestation. 
Om inte tillräckligt antal domare kan uppbådas, kan det vid vissa antal lag bli så att 
vissa hästar går med enbart två ryttare. Vilka hästar det rör ska då inte framgå av 
programmet. En beräkning av antalet domare och hästar som behövs vid olika antal 
lag bifogas detta TR. 
 
Placeringsberäkningar: 
Mom 15a 
Individuellt: 
De bästa placeringarna tilldelas ryttarna i finalen, dvs. Klass I och IV. De därefter 
följande placeringarna tilldelas ryttarna i semifinalerna, klass II och V. Ryttare som 
blivit utslagna i grundomgångarna, klass III och VI, rangordnas efter minsta 
poängmarginal till bästa ryttaren på samma häst. Ryttare med minst poängskillnad 
till bästa ryttare på hästen erhåller bäst möjliga placering. 
 
I hoppning gäller först skillnad i stilpoäng, vid lika skillnad i stilpoäng gäller 
ekipagets poäng för helhetsintryck. Därefter rangordnas ryttarna genom skillnaden i 
fel på hinder. Om även skillnaden i fel på hinder till bästa ryttaren är lika, gäller 
skillnaden i tid. Vid lika skillnad i tid gäller högst antal stilpoäng före minst antal fel 
och sist snabbast tid. Om stilbedömning inte har används gäller först skillnad i fel 
och sedan skillnad i tid. Vid lika skillnad i tid gäller minst antal fel och sist snabbast 
tid. 
 
Om ryttare i dressyr har lika skillnad till bästa ryttare, erhåller ryttare med bäst poäng 
på inverkan (sits och hållning) den bättre placeringen. Därefter gäller ryttarens 
poäng för lydnad, korrektheten i uppvisningen och sist poäng för schvung. 
 
För beräkning av placeringar i övrigt, se bilaga beräkningsmall. Bifogas 
 
Mom 15b 
Lag hoppning: 
Beräknas alltid genom addering av ryttarnas totala platssiffra. Platssiffran grundas på 
slutresultat vad gäller 1:a och 2:a placeringen, därefter erhåller ryttarna platssiffror 



	  

	  

enligt mom. 16a. Laget med den lägsta summan vinner lagtävlingen. 
 
Lag dressyr (om avdelning tillämpas): 
Om avdelningsridning tillämpats i grundomgången i dressyren, räknas 
lagplaceringen ut genom att addera platssiffran för laget med platssiffrorna för alla 
lagryttare. Laget med den lägsta summan vinner lagtävlingen i dressyr. Om två lag 
erhåller samma platssiffra summa, får laget med den bästa individuella placeringen 
(det vill säga den lägsta platssiffran) den bättre lagplaceringen. 
 
Lag dressyr (om inte avdelning tillämpas): 
Beräknas alltid genom addering av ryttarnas totala platssiffra. Platssiffran grundas på 
slutresultat vad gäller 1:a och 2:a placeringen, därefter erhåller ryttarna platssiffror 
enligt mom. 16a. Laget med den lägsta summan vinner lagtävlingen. 
 
Vid beräkning av placeringarna för deltävling 1, lag kombinerat, summeras samtliga 
individuella platssiffror. Laget med den lägsta summan av platssiffror erhåller första 
placering. Dressyr och hoppning väger lika vad gäller platssiffrorna 
 
Antal placeringar beräknas enligt Svenska Ridsportsförbundets TR I, mom. 40, i alla 
under moment 12 nämnda deltävlingar. I deltävling 1 (lag kombinerat), ges rosetter 
till alla tävlande. 
 


