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Regler för VW Grand Prix 2013 
 
Upplägg med fyra deltävlingar, varav två utomhus och två inomhus samt en final under 
hösten 2013.  
 
Tävlingsplatser 
v 32 Föreningen för Equality Riders, Hammarö 
v 35 Skyrup Country Club RF, Finja 
v 41 Södertälje RK 
v 43 Grevagården RF, Skövde 
v 46 Final Flyinge HSK (13 nov) 
 
Deltävlingar 
Rids med ett kval i 1.50 hoppning på fredagen samt en delfinal i 1.50 hoppning på 
lördagen, på de fyra kvalplatserna. Fast tid för delfinalen är kl 17.00 lördag. 
De 26 bästa ryttare i kvalklassen kvalar till delfinalen på varje tävlingsplats. Ryttare får 
starta en häst i lördagens delfinal. 
Till omhoppning går alla felfria, dock minst 7 ryttare, bedömning winning round. 
 
Final 
Ryttarna som går till final ska beredas möjlighet att rida en 1.45 hoppning på tisdagen 
och därefter går finalen i 1.50 hoppning på onsdagen. Bedömning winning round, alla 
felfria till omhoppning, dock minst 7 ryttare. 
 
Till finalen på Flyinge går 26 ryttare. 
 
Kvalificerade ryttare till final: 
1. De tre främst placerade ryttarna från respektive deltävling i Hammarö, Skyrup, 

Södertälje och Grevagården. Om någon/några av de tre bästa ryttarna redan är 
kvalade går platsen till punkt 3, dvs. fler ryttare fylls på från slutställningen av 
poängtabellen från deltävlingarna. 
 

2. De fem högst rankade svenska ryttarna på FEI Rolex Ranking per 1 okt 2013. Om 
någon av dem avstår går platsen till punkt 3, dvs. fler ryttare fylls på från 
slutställningen av poängtabellen från kvaltävlingarna. 

 
3. De 9 bäst rankade ryttarna från deltävlingarna enligt världscupens poängtabell 

(20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1), förutom de som redan kvalat enligt punkt 
1 och 2.  

 
4. Om inte antalet starter i finalen uppgår till 26 från punkt 1, 2 och 3, fyller man på 

från slutställningen efter de fyra kvaltävlingarna tills finalen innehåller 26 ryttare. 
Sluttid för påfyllning av ryttare är den 12 november 2013.  
Om flera ryttare har samma poäng på sista plats inför finalen, avgör den högsta 
totalpoängen. Är totalpoängen lika avgör den högsta placeringen, därefter den näst 
högsta osv.  

 
De två bästa ryttarna i finalen på Flyinge är kvalificerade att rida CSI3* Stockholm på 
Ericsson Globe 29 november – 1 december. 

http://www.volkswagen.com/vwcms/international_portal/virtualmaster/en.html
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Prispengar 
184 000 kr delas ut i premier per deltävling. Dessutom utdelas ett arrangörsbidrag på 
50 000kr till arrangerande klubb. 
75 000, 45 000, 30 000, 15 000, 10 000, 5 000, 4 000 (184000) 
 
I finalen på Flyinge delas 475 000kr ut i premier.  
200 000, 100 000, 75 000, 45 000, 28 000, 17 000, 10 000 (475 000) 
Samt 50 000kr till arrangören. 
 
Ungdomshoppningen delar på 60 000 kr i premier. 
20 000, 15 000, 10 000, 6 000, 5 000, 4 000 (60 000) 
 
Volkswagens ungdomshoppning 
I Flyinge är det också en ungdomsklass för de 22 bästa ungdomsryttarna (16-21 år) som 
där har en egen klass. De kvalar enligt SvRFs poängtabell per den 21 oktober 2013. De 
fyra bästa ryttarna är direktkvalade till Stockholm Trophy på Ericsson Globe den 28 
november 2013. 
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