OPPLAND RYTTERKRETS - OPRYK
Statutter for Opplands-Cup i Sprang 2017/2018
1. Cupen er åpen for ekvipasjer som representerer klubber tilknyttet OPRYK.
2. Kvalifiseringsperiode er fom 8.november 2017 tom 22.juli 2018. Finale aug./sept. 2018.
3. Cupen arrangeres på 3 klassenivå:
A) LC ponni kat 1,2 og 3
▪ åpen for ponniekvipasjer som ikke har startet LA ponni og tilsvarende høyder i sin
kategori el høyere med godkjent resultat i 2015 el senere
B) 90cm
▪ åpen for ekvipasjer som ikke har startet 1.10 el høyere med godkjent resultat i 2015
el senere
C) 1m – LC hest
▪ åpen for ekvipasjer som ikke har startet 1.20 el høyere med godkjent resultat i 2015
el senere
4. Kvalifisering til finalen gjøres på tilmeldt cupnivå på UK- og D-stevner i Norge.
Ponniekvipasjer kan også kvalifisere seg i hesteklasser på høyder tilsvarende tilmeldt
cupnivå. Følgende gjelder: kat 1-80cm, kat 2- 70cm, kat 3 60cm
5. Finaleklasser arrangeres innlagt i ordinært D-stevne i Oppland Rytterkrets.
6. Ekvipasjer med 3 feilfrie klasser på tilmeldt cupnivå er automatisk kvalifisert til finalen.
I kvalifiseringsklasser med 2 faser, skal begge faser være feilfrie. I kvalifiseringsklasser
bed. 279 Crx2 skal første forsøk være feilfri.
7. Til finale går de 20 ekvipasjene med sammenlagt minst feilpoeng for sine 3 beste resultat,
på tilmeldt cupnivå i kvalifiseringsperioden. Resultatene må være publisert i horsepro
senest 23.7.18 for å være tellende. Er det flere ekvipasjer med likt antall feilpoeng på 20.pl
går også disse videre til finale. For Ponni LC gjelder: ved færre enn 5 startende i en kategori
iht §261.6
8. Finalen arrangeres på samme nivå som tilmeldt cupnivå. I finalen starter alle ekvipasjer likt
med 0 feilpoeng. Bedømming i finalen er for alle finaleklasser 238.1.3. Ved flere
likeplasserte ekvipasjer etter første omhopping, ikke på tid, går disse ekvipasjene videre til
ny omhopping på tid.
9. For kvalifisering og finale gjelder: Rytter kan delta med flere hester, men kun på et nivå
med hver hest/ponni. Lisenser, start, aldersgrenser hest/rytter iht KRI og KR§258
10. Ekvipasjer kvalifisert til finale publiseres på OPRYKs nettside på rytter.no 24.7.2018
11. Premiering: I finalen premierer OPRYK vinnerekvipasje på hvert av de 3 cupnivåene med
seiersdekken og pokal. Vinnerekvipasje, 2. og 3. plasserte på hvert cupnivå tildeles rosetter.
I tillegg kommer ordinær klassepremiering iht KR.
12. OPRYK forbeholder seg retten til endringer og tolkning av statutter m.m iht KRI og KRII.
13. Påmelding og betaling av cup-avgift (engangsavgift) kr 250,- til OPRYK senest en uke før
ekvipasjens start i første cup-avdeling, og senest 15.4. Påmelding til epost:
oppland.krets@rytter.no - Påmelding må inneholde:
•

Rytters navn og klubb (+ kontaktinfo foresatt for ryttere 17 år og yngre)

•

Hestens navn og registeringsnr

•

Klassenivå ekvipasjen skal delta i: A (ponni LC) , B (90cm) el C (1.m)

•

Cup-avgift betales til: Oppland Rytterkrets Vippsnr #133561 el kto.nr: 2085.25.70041
Betaling må merkes Cup2017 og navn rytter/hest. NB: Påmelding er bindende og ikke
gyldig før cup-avgift er betalt. Påmelding og cupavgift må være mottatt og bekreftet av
OPRYK før start i første kvalifiseringsklasse rytter ønsker skal være tellende.

14. Ekvipasjene melder selv til de enkelte stevnene/klassene på vanlig måte til stevnearrangør i
Horsepro. Ekvipasjene betaler ordinær startavgift i klassene, inkl finalekl. til stevnearrangør.
Godkjent 09.11.2017 Lisbeth Stenseth, leder Oppland Rytterkrets - Oppdatert- 16.02. og 25.03 2018 LS

