Statutter for
NRYF Jubileumscup sponset av Agria
NRYF Jubileumscup sponset av Agria som vil gå over fire stevner med en cup i LC, LB,
LA og MB.
Helg: 25.26. April  Bruråk Hestesportsklubb
Helg: 30.31. Mai  Vaadan Hestesportsklubb
Helg: 06.07. Juni  Orkdal Rideklubb
Helg: 28.30. August  Bruråk Hestesportsklubb
Det er til sammen 7 klasser (1 på Bruråks første stevne, og 2 pr rest stevner.) i hver cup, hvorav maks 4
klasser vil være tellende sammenlagt. Ekvipasjene må ha gjennomført minst 3stevner for at resultatet skal
være tellende.
Det kåres en vinner sammenlagt i de respektive klassene.
En rytter kan starte flere hester i samme cup, og kan også starte samme hest i flere cuper. (Med unntak fra
LCcup) Rytter vil da kun premieres i den cupen hvor han har høyeste plassering.
Poengfordeling i henhold til worldcup tabellen. Likeplasserte deler poengene for de to plassene de opptar
i resultatlisten. Ved lik plassering etter siste stevne, kåres vinneren etter flest oppnådde 1.plasser, deretter
2.plasser osv.
Alle ryttere som melder en Jubileumscupklasse, er automatisk med i cupen og må betale 25 kr pr. klasse.
Alle klubber som arrangerer stevner med klasser for “NRYF Jubileumscup sponset av Agria” må betale
kr. 1000, til STRyK for rettighetene til stevnet.

LCCup er stengt for ekvipasjer som har startet LB eller høyere.

LBCup er stengt for ekvipasjer som har oppnådd mer enn 65% i høyere klasser de siste to kalenderår, og
kan iht statuttene ikke delta i LBcup selv om de starter i klassen.
LAcup er stengt for ekvipasjer som har oppnådd mer enn 65% i høyere klasser de siste to kalenderår, og
kan iht statuttene ikke delta i LAcup selv om de starter i klassen.
MBCup er stengt for ekvipasjer som har oppnådd mer enn 65%% i høyere klasser de siste to kalenderår,
og kan iht statuttene ikke delta i MBcup selv om de starter i klassen.
Ekvipasjer som i løpet av sesongen overskrider prosentgrensen ved start i høyere klasse i “NRYF
Jubileumscup sponset av Agria”, vil beholde cuppoengene som allerede er oppnådd i laveste cup, men
vil utelukkes fra videre deltakelse i denne.Om ekvipasjen i løpet av sesongen overskrider prosentgrensen
ved deltakelse på andre stevner enn Jubileumscupen, påvirker dette ikke deltakelse i cupen.

PREMIERING I ALLE KLASSENE VED FINALEN:
1. Plass: Vinnerdekken sponset av Agria, Diplom, Rosett og 1500kr fra STRyK
2. Plass: Diplom, Rosett og 1000kr fra STRyK
3. Plass: Diplom, Rosett og 500kr fra STRyK

Arrangeres av SørTrøndelag Rytterkrets (STRyK)

