Statutter for STRyKs Vintercup i dressur 2018/19
Vintercupen er å pen for alle ekvipasjer tilknyttet STRyK, og arrangeres i følgende klasser:
Klasser på de respektive stevnene i kretsen
27.–28.10.2018 17.–18.11.2018
3. Stevne
FINALE
BHSK
TRØN
2019
2019

TOUR
Lille Tour (LC/LB)

LC

LC

LC

LB

Medium Tour (LA/MC)

LA

LA

LA

MC

Store Tour (MB/MB)

MB

MB

MB

MB

De beste resultatene fra 3 av de 4 første stevnene teller i sammendraget. I tillegg kommer finalen .
Alle tourene skal gå på stevnet. Tabellen viser klassene tourene skal gå i på stevnet.
Kvalifiseringsregler:
•

•
•
•
•
•

Ekvipasje (uansett cupklasse) kan ikke ha startet høyere enn finalenivå i løpet av det siste året før
cupen starter, se tabellen ovenfor. (Dvs. – ikke startet høyere enn finalenivå mellom 1. oktober
2017 og 1. oktober 2018).
En ekvipasje kan ikke starte flere tourer.
En rytter kan starte flere tourer med forskjellige hester.
En hest kan ikke starte flere tourer med forskjellige ryttere, så fremst hesten ikke har fått ny eier i
løpet av gjeldende år.
I Storetour kan ikke rytteren ha startet MA.
Ekvipasjen MÅ delta og ha gjennomført finaleklassen med minimum godkjent program på
finaledagen for å motta premie.

Rytter er selv ansvarlig for at han/hun er kvalifisert ihht KR.
Poengfordeling i henhold til world-cup tabellen.
Likeplasserte deler poengene for de to plassene de opptar i resultatlisten. Ved lik plassering etter
sistnevnte, kåres vinneren etter flest oppnå dde 1.plasser, deretter 2.plasser osv
Alle ryttere som starter i vintercup-klasser må betale kr. 25,- per klasse i tillegg til ordinær startkontingent.
Ekvipasjene må starte finaleklassen for å motta premie.
Det skal være ordinær premiering i klassene på hvert stevne fra arrangør.
Premiering ved finale:
1. Premie: Pengepremie fra STRyK (kr. 3000,-)
2. Premie: Pengepremie fra STRyK (kr. 2000,-)
3. Premie: Pengepremie fra STRyK (kr. 1000,-)
Cupen vil bli arrangert ved følgende stevner i 2018 (2019 kommer når terminlisten-19 er klar):
Dato

Arrangør

27. – 28.10.2018

Bruråk Hestesportsklubb (BHSK)

24.11. – 25.11.2018

Trøndelag Hestesportsklubb (TRØN)

Anita Dahlen, Leder Sør-Trøndelag Rytterkrets

Klæbu 29.09-2018

