STATUTTER FOR VINTERCUP SPRANG HORDALAND RYTTERKRETS
GENERELT
Vintercup sprang arrangeres over 4 kvalifiserende vintercup stevner og en finale. Stevnene arrangeres som
2 dagers stevne der en klasse hver dag er tellende for hver Cup. Vintercupen arrangeres i tidsrommet 1.
november – 1. april årlig. Kretsen fordeler stevnene som primært arrangeres innendørs i haller med min.
størrelse 20x60m.
Vintercupen arrangeres etter KR med de tillegg som fremgår av disse statutter. Rytterlisens, hestepass og
vaksinasjonskort skal være godkjent iht. reglement og skal forevises arrangøren. Arrangøren skal sørge for
kontroll av disse

Ekvipasjen tar med seg poeng fra kvalifiserings-klassene inn i finalen og ved start i en cupklasse blir en
automatisk med i cupen.
VINTERCUP STEVNER OG KLASSE NIVÅ
1.1. Ekvipasjer som meldes til en vintercup klasse er automatisk med i cupen.
1.2. Klasser som inngår i vintercupen kan ikke være Clear Round, og det forutsettes vanlig
klassepremiering.
1.3. Der skal arrangeres 4 cupklasser over 5 stevner. Hvert stevne går over 2 dager, alle de 4 cupene
skal settes opp både lørdag og søndag.
1.4. VC går over 9 kvalifiserings dager pr. cup, hvorav ekvipasjens 3 (tre) beste resultater i
kvalifiseringen og oppnådd resultat i finalen er tellende i sammendraget.

Klassenivå pr. cup pr. stevne.
Cup klasser:

Stevne 1

Stevne 2

Stevne 3

Stevne 4

Kvalifisering

Kvalifisering

Kvalifisering

Kvalifisering

lørdag/
søndag

Cup 1 Ponni
Cup 2

Rekrutteringscup
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søndag

lørdag/
søndag

Lørdag /
søndag

Stevne 5
Kvalifisering

Finale

(lørdag)

Søndag
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LC
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LD
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2. KVALIFISERING VINTERCUPEN
2.1. Åpen for ryttere i Hordaland rytterkrets med medlemskap i en klubb tilknyttet NRYF
2.2. Cup 1. rekrutteringscup er lukket for ekvipasjer som i inneværende eller foregående år har
gjennomført 1,0m uten å bli eliminert på D-stevne eller høyere.
2.3. Cup 2. Lilletur (hest) er lukket for ekvipasjer som i inneværende eller foregående år har
gjennomført 1,20m uten å bli eliminert på D-stevne eller høyere.

3. STARTENDE I VINTERCUPEN
3.1. En rytter kan starte flere hester i VC
3.2. En rytter som starter flere hester får ikke overføre oppsamlet poeng fra en hest til en annen, selv
ikke ved bytte av hest.
3.3. Det kåres vintercup vinner alle cupene: Storetur, lilletur og rekrutt. Ryttere som rir flere hester blir
kun plassert med sitt beste resultat. Ekvipasjer lenger ned på listen vil da rykke opp.
3.4. En rytter kan kun vinne/bli plassert sammenlagt i en tur. Regel utgår pr. 9.nov.2018 HRK

4. CUPAVGIFT
4.1. Alle ekvipasjer som meldes til en vintercup klasse er automatisk med i cupen og må betale et cup
tillegg på kr. 20,- pr. klasse. Denne avgiften beholder arrangørklubben.
4.2. Arrangørklubbene betaler stevnecup avgift kr. 500,- pr. stevne cup dag.
4.3. Arrangørklubbene setter stevne cupavgiften inn på Hordaland Rytterkrets konto: 3624.51.41712
etter endt stevne.

5. FINALEN
5.1. Ekvipasjene må ha startet minst 2 VC klasser før finalen for å delta i cupen
5.2. Ekvipasjen må starte i finalen (søndag)
5.3. I finalen dag 2 (søndag) skal VC klasser ha bedømming 238.2.2 og startlisten skal være reversert
sammenlagt resultatliste.
5.4. Kretsen oversender poengoversikt til arrangør i god tid før stevne 4 i vintercupen
5.5. Finalen i en cup klasse arrangeres ved 3 eller flere startende.
5.6. Alle klasser er åpne.

6. POENGBEREGNING
6.1. Poengfordeling i henhold til world-cup tabellen. Likeplasserte deler poengene for de plassene de
opptar i resultatlisten. Det gis 1 poeng fra plass 17 og nedover. Det gis dobbel poengsum i finalen.
Der gis ikke poeng ved eliminering.
6.2. Resultatlister skal sendes UMIDDELBART etter stevnet til Hordaland Rytterkrets
6.3. Kretsen utarbeider poeng oversikt etter hvert stevne og resultater blir publiseres på
http://www.rytter.no/rytterkretser/hordaland-rytterkrets/stevner-statutter/
6.4. Arrangør er ansvarlig for utregning av poeng på finalestevnet (Stevne 5)
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7. PREMIERING
7.1. Arrangørklubbene foretar vanlig klassepremiering i cupklassene på kvalifiserings-stevnene og i
finalen.
7.2. Sammenlagt vinner er den med høyest sammenlagt poengsum fra de 3 beste resultater fra
kvalifiserings klassene og finalen.
7.2.1. Dersom det er flere ekvipasjer på medaljeplass med samme antall poeng etter finalen,
vinner den med flest poeng i finalen.
7.2.2. Ved fortsatt lik plassering på medaljeplass, ved 1.plass blir det omhopping samme bane som
i finalen, for 2. og 3. plass blir der deling av premien
7.3. Sammenlagtpremier holdes av Hordaland Rytterkrets
Premiene deles ut av finalens overdommer og representant for HRK.
7.4. I hver cup sammenlagt deles det ut 3 premier av rytterkretsen. Er det kun 3 kvalifiserte i en cup
deles det ut 2 premier sammenlagt.
7.4.1. Premiering:
• 1. premie: Dekken og gavekort kr. 1000,• 2. premie: Gavekort kr. 600,• 3. premie: Gavekort kr. 450,-

HRK er hovedsponsor for Vintercup sprang og bidrar gavekort og rosetter til de sammenlagt plasserte og
vinnerdekken til sammenlagt vinnerne.

Godkjent 2018

Hordaland Rytterkrets
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