Statutter for MRRYKs Vintercup Sprang 2015/16.
VinterCup er et tilbud til ryttere i Møre og Romsdal i vinterhalvåret, og er åpent
for ryttere med medlemskap i en klubb tilknyttet NRYF.
VC tilbyr tre cuper:
Ponnitur: Ponnitur er åpen for alle ponni-ekvispasjer. Alle kategorier
konkurrerer mot hverandre i samme klasse, men på sin kategoris høyder. Cupens
nivå ligger mellom LB-ponni og LA-ponni.
Lilletur: Lilletur er åpen for alle, unntatt ekvipasjer som inneværende eller to
foregående år, har gjennomført 120 cm eller høyere på D-stevne eller høyere.
Cupens nivå ligger mellom LD og LC.
Storetur: Storetur er åpen for alle ekvipasjer, og cupens nivå ligger mellom LB
og LA.
Stevner.
VC arrangeres i tidsrommet 01.10.2015-01.05.2016. Kretsen fordeler stevnene
som primært arrangeres i haller med min. størrelse 20x60m og/eller utendørs på
bane min. 30x60m. VC-stevner kan arrangeres både som 1, 2 og 3-dagers
stevne. Det kan kun settes opp en VC-klasse pr tur pr stevnedag. Finalen skal
arrangeres som 2-dagers stevne. Ved 2 og 3 dagers stevne må oppstalling kunne
tilbys.
Det forutsettes at klasser som skal telle med i VC arrangeres i henhold til
gjeldende konkurransereglement (KR). Klasser som inngår i VC kan ikke være
clearround, og det forutsettes ordinær premiering av den enkelte klasse. Dersom
stevner av grunner godkjent av kretsen avlyses, kan kretsen bestemme at
resterende stevner skal telle med i sammendraget.
VC går over 6 stevner, i tillegg til finalen. Klassenivå i stevner og finale:
1. og 2. omgang
3. og 4. omgang
5. og 6. omgang
Finalen.

Ponnitur
LB ponni
LB+5 ponni
LA ponni
LA ponni

Lilletur
LD
LD+10
LC
LC

Storetur
LB
LB+5
LA
LA

Plassering og poengberegning.
En rytter kan starte flere hester i VC, og en hest kan starte med flere ryttere i
VC. Det kåres VC vinner i store-tour, lille-tour og ponni, men ryttere som rir
flere hester blir kun plassert med sitt beste resultat. Ekvipasjer lenger ned på
sammenlagt-resultatlisten vil da rykke opp. En rytter kan kun vinne/bli plassert
sammenlagt i en kategori.
For å kunne plasseres sammenlagt må ekvipasjen ha startet 2 ordinære VCklasser i gjeldende nivå, samt startet begge finaleklassene.
Poengfordeling i henhold til world-cup tabellen, og ekvipasjens 6 beste
stevnedager i tillegg til finalen er tellende i sammendraget. I finalen gies det
doble poeng.
Likeplasserte deler poengene for de plassene de opptar i resultatlisten. Ved lik
plassering etter siste finaleklasse, kåres vinneren etter flest oppnådde 1.plasser,
deretter 2.plasser osv.
Finale.
Finalen arrangeres over to dager med en VC-klasse pr tur hver dag. Finalens
VC-klasser er kun åpne for VC-ekvipasjer som har startet 2 ordinære VC-klasser
i gjeldende tur. I finalens andre dag skal VC-klasser ha bedømning 238.2.2, og
startlisten skal være reversert sammenlagt resultatliste.
Premiering.
Premiene i VC sammenlagt vil være vinnerdekken, rosetter og
gavepremier/gavekort for alle turer til en verdi som vist nedenfor.
1.plass: kr. 1.500,- 2.plass: kr. 1.000,- 3.plass: kr. 500,- 4.plass: kr. 300,Det er også satt opp en vandrepokal i hver tur. Årets tur-vinner får sitt og
hestens navn gravert på pokalen, og vinnes denne av samme rytter tre ganger,
får denne pokalen til odel og eie.
Premiene for VC sammenlagt deles ut av finalens overdommer og representant
fra MRRyK.

Finansiering.
Finansiering av premier:
-Arrangørklubbene betaler kr. 500,- pr stevnedag,- til MRRyK for rettighetene
til å arrangere VC.
-Alle ryttere som melder en VC klasse er automatisk med i cupen og må betale
kr. 20,- pr. klasse til MRRYK. Dette betales til arrangørklubben sammen med
startavgiften.
-MRRYK er hovedsponsor for VC og bidrar med pengepremier/gavekort og
rosetter til de sammenlagtplasserte, vinnerdekken til sammenlagtvinnerene og
vandrepokalene.
-MRYKK vil fakturere klubbene etter finalen er gjennomført.

