
Tävling 
 
Klasser som arrangeras av WRAS är öppna för alla hästraser. Den regelbok som 
tillämpas vid klasserna är en översättning och bearbetning av AQHAs regelbok. 
 
Eftersom AQHA är en rasförening för Quarterhästar, så finns inte alla WRAS tävlingsklasser 
representerade i deras regelbok. 
 

Regler har även hämtats från andra specialförbund. Cuttingreglerna är hämtade från 
National Cutting Horse Association, NCHA och Versitale Horse är en tävlingsklass som 
hämtats från Tyskland. 
 

TÄVLINGSREGLER 

 
Dessa regler träder i kraft den 1 mars 2018. Samtliga regler, rättelser, kompletteringar etc., 
utgivna och fastställda före detta datum upphävs härmed. 
 
Samtliga regler i denna regelbok ska användas vid alla av WRAS godkända tävlingar. Vid 
regeltvister gäller AQHA:s gällande regelbok. Om inte AQHAs regelbok kan användas är 
det Förbundsstyrelsen som handhar regeltvister. En klubb som anordnar en tävling som är 
godkänd av region eller förbund ska följa regelboken hela tävlingen och inte endast de bitar 
som passar situationen. 
 
Allmänt gäller att överträdelser mot regler och anvisningar i denna regelbok kan, av eller via 
Förbundsstyrelsen, rapporteras till Disciplinnämnd för behandling och beslut om åtgärd. 
Disciplinnämndens beslut meddelas till Förbundsstyrelsen, som ansvarar för 
vidareinformation till berörda, samt att erforderliga åtgärder vidtas. 
 

TÄVLINGSGODKÄNNANDE 
 
Föreningar som önskar arrangera A-D tävling/klasser ska ansöka om godkännande 
hos regionen senast 31 oktober.   
 
Observera att klubb kan arrangera tävling med mixade nivåer på klasserna, dvs. att man i 
propositionen har både A, B, C, D och E- klasser. WRAS förbundsstyrelse rekommenderar 
och uppmanar anslutna klubbar att anordna tävlingar med olika nivåer på klasserna.  
 
Effekten av tävlingar med olika nivåer på klasserna främjar antalet tävlingar, antalet 
tävlande samt att boskapsklasser och time events klasser kan genomföras på lägre nivå än 
nuvarande B-nivå. 
 
Ansökan om tävling görs i WRAS tävlingssystem 
 

Före anordnande av tävling läggs proposition in i WRAS tävlingssystem för granskning av 
Regionen. I propositionen ska anges vilka klasser man arrangerar, samt namn på 
tävlingsledare och domare.  
 
Tävling som endast innehåller E-klasser anmäls löpande under året, dock inte senare än 1 
månad innan tävlingen. För denna typ av klasser gäller inte reglerna om rapportering av 
resultat. 
 
Förbundsstyrelsen förbehåller sig rätten att under ett kalenderår godkänna endast det antal 
tävlingar för en och samma klubb som man bedömer vara lämpligt. Godkännande löper 
inte från år till år utan ska erhållas för varje enskilt tävlingstillfälle. 
 
Det är tillåtet att ha flera domare på tävling. Dock är det inte tillåtet med sk  Dubbelshow. 
Används upp till fyra domare läggs poängen ihop. Används fem eller fler domare räknas 
lägsta och högsta poängen bort. Används mer än 
en domare utses en domare till huvuddomare vars beslut ska gälla vid exempelvis 
diskvalificering och 0 poäng i slutpoäng. 
 



 
WRAS rekommenderar tävlingsarrangörer att anordna ungdomsklasser (Youth). Som 
ungdom räknas man till och med det kalenderår, under vilket man fyller 19 år. 
 

Minimikrav 
För att en klass ska anses uppfylla minimikraven och få resultaten godkända, ska minst tre (3) 

ekipage vara anmälda och starta 

TÄVLINGSRESULTAT 

Tävlingsresultat ska i sin helhet redovisas senast 10 dagar efter tävling i WRAS 
tävlingsprogram på wras.se. 

Aktuella uppklassningspoäng finns att hämta på av förbundet aviserad hemsida. 
Detaljerade anvisningar för redovisning av tävlingsreultat finns i den manual som finns i 
tävlingsprogrammet. 

Ofullständig eller felaktig rapportering från en tävling kan medföra att ekipage förlorar alla 
eller delar av sina erövrade poäng i klassen/klasserna. Det är därför viktigt att arrangören 
rapporterar in i tid för att ovanstående inte ska hända. 

Då penningpriser utdelas, bör de fastställda summorna framgå av en prisförteckning. 

 

Hederspriser behöver inte redovisas men bör om möjligt framgå för att göra klassen attraktiv. 

PRISROSETTER 
109 Följande uppställning av prisrosetter rekommenderas 

för klasser 
1:a plats Blå/Gul 
2:a plats Blå 
3:e plats Gul 
4:e plats Röd 
5:e plats Grön 
6:e  plats och nedåt Vit 
 

Placeras/rangordnas ska: 

Samtliga i klasser med upp till 7 tävlande De 8 främsta i klasser med 8 - 25 tävlande De 9 
främsta i klasser med 26 - 28 tävlande De 10 främsta i klasser med 29 - 39 tävlande De 11 
främsta i klasser med 40 - 44 tävlande 

De 12 främsta i klasser med 45 eller fler tävlande. Detta även om prisrosetter inte utdelas. 

Det rekommenderas att prisrosetter eller annan form av belöning, om möjligt, utdelas till alla 
deltagare i ungdomsklasser, såsom en uppmuntran för fortsatt tävlande. 

Om ett ekipage diskvalificeras eller får 0 i slutpoäng, ska det inte placeras, oavsett antalet 
tävlande i klassen. Detta innebär inte att samtliga placerade nödvändigtvis erhåller prisrosett. 

Ryttare ska deltaga vid prisutdelning i tävlingsklädsel och med häst. Om så inte sker mister 
ryttaren sitt pris. I fall där det är praktiskt mycket svårt att ta med den aktuella hästen till 
prisutdelning ska tävlingsledning kontaktas för godkännande av prisutdelning utan häst. 


