
Region 3 Cup  

Formålet med region 3 Cup er, at den brede vifte af ryttere der er på klubplan, har mulighed for at ride om 

et mesterskab, og er åben for ekvipager der ved første start ikke er udklasset i forhold til cuppens regler og 

OUT - reglerne. Vi har valgt at ændre vores cup til at kunne afvikles over en weekend, cuppen går på skift i 

klubberne, og vil skifte mellem udendørs og indendørs. 

 Region 3 Cup afvikles på følgende måde: 

 

Spring:  

Afvikles på en dag i metode B12 - 2 hovedrunder og eventuel omspringning. 

Der springes i højder fra LF til LA, i pony rides højderne efter hinanden, så det vil forekomme at 

kategorierne er blandede i konkurrencen. 

Man skal starte det højeste man som ekvipage har startet.  

 

 

Dressur: 

Afvikles over 2 dage. 1 afdeling afvikles lørdag, for både pony og hest gælder det at man må starte det 

laveste man som ekvipage er startberettigede i. 

2 afdeling afvikles søndag. For både pony og hest skal man starte det højeste man som ekvipage har startet.  

Man skal ride både lørdag og søndag.  Man kan kun starte 1 program i cupklassen pr dag.  

 

POINTENE I DE 2 KLASSER LÆGGES SAMMEN, HØJESTE POINT VINDER REGN MED 3 DECIMALER ….. – 

Dressuren rides i klasserne fra LC1 til LA2 - Klasserne rides som procent klasser en rytter med 62% i LC1 

vinder altså over en der har redet LA1 med 60% - Hvis man ved kvalifikationsrunde er udklasset af LC2 skal 

man mindst starte LC3, og klassen på 2 dagen er den højeste man har startet. Har man startet højere end 

LA2 på den pågældende hest/pony er man ikke startberettigede.  Der må kun startes på 1 hest/pony.  

 

RYTTERE som har startet sværhedsgrad 3 eller højere er ikke startberettigede. 

Man må ikke bytte hest/ pony for at starte lavere. Man skal som minimum have redet 2 stævner i 

indeværende år på den pågældende Hest/ Pony for at være start berettiget.  

 



 

 

Generelle regler  

Cuppen rides over en weekend… - Kun ryttere i Region 3 er startberettiget i Cuppen… - Startberettigelse 

kontrolleres af den pågældende rytters klub… - Der skal udskrives klasser som kan rides som opvarmning 

før Region Midt Cup klasserne derfor lægges cup-klassen til sidst, så alle opvarmer i en startberettiget 

klasse. - Region Midt Cup deles ikke ved for mange ekvipager… - Ved lighed i placering, vil klassen på 2 

dagen være retningsgivende  

 

Økonomi  

 Indskud pr. klasse, såvel kvalifikationsklasse som finale, er 100,00 kr.  

Placeringer/doteringer. 

1 afdeling uddeles rosetter og æres præmier.  

2 afdeling uddeles rosetter, ærespræmier samt doteringer efterfølgende: 

1 plads: 250 kr, roset, æresdækken samt blomster 

2 plads: Roset, ærespræmie, 200 kr. 

3 plads: Roset, ærespræmie, 150 kr.  

4 plads: Roset, ærespræmie 120 kr. 

5 osv. plads: Roset.  

 

- Uddeling af præmier følger DRF’s regler for antal placeringer i forhold til antal reelt startende ryttere i 

kvalifikation, i finalen, vil der altid være dotering til de 3 først placerede. 

Øvrige klubaftaler Klubben skal med det forhøjede indskud selv dække dotering og rosetter ….. Alle klubber 

i regionen indbetaler 400 kr. til dækning af dækkener og blomster til finalen, samt omkostninger vedr. 

udsendelse af div. Materialer til klubberne. Hvis det skulle lykkes at skaffe sponsorer til Dækken og 

Blomster, opkræves de 400 kr. ikke. Der vil blive udsendt regning på beløbet. Det tilstræbes at det, så vidt 

muligt, bliver forskellige dommere der dømmer afdelingerne af cup’en. 


