OPPLAND RYTTERKRETS
STATUTTER LAG-CUP DRESSUR 2018

GJENNOMFØRING AV LAG-CUPEN
Lagcupen skal arrangeres innlagt i 4 ordinære distriktstevner (D-stevner) i Oppland Rytterkrets i
perioden april – juni 2018.
•
•
•
•

1. avdeling
2. avdeling
3. avdeling
Finale

28.april
5.mai
3.juni
23.-24.juni

Fron Ride- og Kjørklubb
Midt Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubb
Hadeland Ride- og Kjørklubb
Toten Hestesportsklubb i samarbeid m/Starum HSK

KVALIFISERING
Iht. KR IV § 423.
Ellers gjelder: Ekvipasjene plassert på et klassenivå, på D-stevne el høyere, før 1. avdeling i cupen,
må delta på samme klassenivå, eller høyere, som de er plassert.

LAG-CUPEN
Det arrangeres følgende dressurcup for lag:
CUP-Dressur-Lag

åpen for alle alderskategorier

Lagcupen er åpne for klubblag, tilhørende Oppland Rytterkrets, bestående av ryttere fra samme
klubb. Hvert lag består av 2-3 ekvipasjer der de to beste er tellende. Minst en rytter på hvert lag
må være født i 2001 el senere. Hver rytter kan bare starte én hest eller én konkurranseponni.
Hver hest/ponni kan bare starte på et lag. Hver klubb kan starte flere lag.
Lagcupen rides over 4 avdelinger. Lagcup-avdelingene er åpen for individuelle deltakere.
Lagcupen arrangeres over 5 klassenivåer. Lagene velger selv hvilket klassenivå de enkelte
lagekvipasjene skal delta på. Ekvipasjer på samme lag kan delta på forskjellig klassenivå.
Hver ekvipasje må delta på samme klassenivå i hele cupen.
For tellende resultat i cupen, må minst 1 av lagets ekvipasjer ha tellende resultat fra minst
en av de to første avdelingene, i tillegg til 4. avdeling i cupen. Blir en ekvipasje eliminert i en
avdeling kan den allikevel starte resterende avdelinger i cupen. Laget må ha lagleder iht KR I § 127

KLASSENE
Følgende klassenivåer/program inngår i cupens 4 avdelinger:
CUP-Dressur-Lag
Klassenivå
LC
LC Ponni
LB
LA
MC
MB

Dressurprogram
Alle godkjente LC program
Alle godkjente LC program
Alle godkjente LB program
Alle godkjente LA program
Alle godkjente MC program
Alle godkjente MB program

Den enkelte stevnearrangør, m/innlagte cupklasser, velger selv om de ønsker å sette opp program
for 20x40 el 20x60 bane, ut fra lokale forhold. Vær oppmerksom på at det kan komme nye
programmer i løpet av cup-perioden. Gjeldende program ligger alltid på www.rytter.no

RESULTATBEREGNING
Resultatberegning foregår etter følgende tabell:
Plassering
Poeng
Nr 1
100
Nr 2
95
Nr 3
90
Nr 4
85
Nr 5
80 osv.... til og med nr 19
Øvrige får 5 poeng
Ved færre enn 3 startende i en og samme klasse, tildeles det henholdsvis 50/40 poeng hvis 2
startende og 40 poeng hvis en startende. Eliminerte og ikke godkjente ritt (lavere enn 50%)
tildeles 0 poeng uavhengig antall startende.
Poengresultatene til de 2 beste på hvert lag, etter 4 avdelinger legges sammen. Vinner er det laget
som oppnår høyest samlet poengresultat. Ved flere lag på samme poengresultat, sammenlagt, er det
laget som har høyeste poengresultat for sin dårligste tellende ekvipasje, etter 4 avdelinger, som er
best. Ved fortsatt lik plassering skilles lagene ved det laget som har flest poeng i siste cup-avdeling
(avdeling 4.). Ved fortsatt lik plassering blir lagene likeplasserte.

PREMIERING
Kun sammenlagt premiering til vinnerlaget i cupen etter 4. avdelinger, ingen individuell premiering.
Ellers vanlig klassepremiering i cupstevnene av arrangørklubb.
Vinnerlaget mottar Seiersdekken og rosetter. Vinnerlagets klubb mottar gavekort
PÅMELDING
Lagpåmelding sendes til epost: oppland.krets@rytter.no og lagcup-avift (engangsavgift) kr 360,- pr
lag til Oppland Rytterkrets Vippsnr #133561 eller kto.nr: 2085.25.70041 senest en uke før lagets
start i cup-avdeling, Betaling må merkes med klubb og lagleders navn.
Påmelding må inneholde: Lagets ekvipasjer m/navn, lisens, reg.nr for både hester og ryttere,
klassenivå den enkelte ekvipasje skal delta, klubb og lagleders navn, epost og mobilnr
Påmelding er bindende og ikke gyldig før lagcup-avgift er betalt. Klubbene oppfordres til å betale
lagcup-avgift for sine lag.
Ekvipasjene melder selv til de enkelte stevnene/klassene på vanlig måte til stevnearrangør i
Horsepro. Ekvipasjene betaler som ellers ordinær startavgift i klassene til stevnearrangør.
Godkjent Oppland Rytterkrets
Dato: 01.04.2018

Lisbeth Stenseth, leder OPRYK

