STATUTTER
MEGAPRINT dressurcup for ungryttere 2015
GENERELT:

MEGAPRINT dressurcup 2015 er åpen for ungryttere (U);
jfr. KR I, § 122. Kvalifiseringen går i MA og ekvipasjen må være
kvalifisert i henhold til KR IV § 423 for start i klassen. Cupen går over 6
L/E-stevner med finale under Kingsland Oslo Horse Show 15. - 18.
oktober. De 3 første kvalifiseringene ekvipasjen starter, er tellende. En
ekvipasje vil ikke ha anledning til å starte mer enn 3 MEGAPRINT cupklasser. Cup-klassene vil avvikles på søndager. Ved start i
MEGAPRINT dressurcup uten å være kvalifisert til klassen, vil
ekvipasjen bli diskvalifisert fra cupen.
Det er Kingsland Oslo Horse Show sitt sekretariat som vil holde
oversikt over cup-poeng og som informerer rytterne som er kvalifisert til
å ri finalen under Kingsland Oslo Horse Show 2015.
Oversikt over cup-poeng og stilling vil bli publisert på KOHS sin
hjemmeside og på rytter.no.

KVALIFISERING:

Poengberegning: Det deles ut 20 poeng til vinner, nr 2 får 17 poeng, nr
3 får 15 poeng, nr 4 får 13 poeng, nr 5 får 11 poeng osv, helt ned til 16.
plass som får 1 poeng. Øvrige får 0 poeng, uansett antall deltakere.
Det er den innbyrdes rekkefølgen til ekvipasjene som er påmeldt
cupen, som avgjør antall poeng oppnådd i en klasse.
Eks: 4 av 12 ekvipasjer i klassen er påmeldt cupen. Den best
plasserte ekvipasjen som er påmeldt cupen, får 20 poeng, den nest
beste får 17 poeng osv.
Det må oppnås over 62 % for å få cup-poeng.
Ved lik poengsum etter kvalifiseringene, står den ekvipasjen som har
flest førsteplasser (altså 20 poeng) først. Ved fortsatt likeplassert, teller
flest andreplasser. Ved fortsatt likeplassert, teller
sammenlagtprosenten ekvipasjene har oppnådd.
Vinneren av kvalifiseringen til MEGAPRINT dressurcup mottar
vinnerdekken, de tre beste i cupen mottar rosetter fra Kingsland Oslo
Horse Show.

CUP-AVGIFT:

Hver ekvipasje betaler en cupavgift på kr 1 000,- før start i første
kvalifisering. Arrangør sender denne videre til KOHS.

FINALEN:

Gjennomføres på Kingsland Oslo Horse Show 15. – 18. Oktober.
De 6 beste rytterne fra kvalifiseringen får delta i den internasjonale
klassen for ungryttere. Horse Show AS forbeholder seg retten til Wild
Card.
Finalen går i følgende klasser:
Dag 1: Prix St. Georges og lag ur FEI 2009
Dag 2: FEIs kür for unge ryttere 2009

MEETING:

Meeting i Oslo vil være kr 3 750,- som dekker oppstalling, avgifter og
akkreditering til rytter, samt to hesteeiere (ifølge hestepasset).
Akkreditering til hestepasser kan kjøpes til redusert pris kr 1 000,-.

Eventuelle endringer blir offentliggjort på rytter.no.

Kvalifiseringsstevner i MEGAPRINT dressurcup 2015:
STED
Moldegaard Ryttersportsklubb
Lillehammer Rideklubb
Arenal og Grimstad
Hønefoss og Ringerike Rideklubb
Borge
Grenland

DATO
L/E-stevne
L/E-stevne
L - stevne
L/E-stevne
L - stevne
L - stevne

20-21.06.2015
27-28.06.2015
04-05.07 2015
21-23.08.2015
29-30.08.2015
04-05.09.2015

