
Vintercup i kombinert maraton.
Godkjent sportsutvalg kjøring 13.10.21

For å motivere til mer vinteraktivitet også for kjøresporten, ønsker Leietau.no å arrangere en
vintercup i kombinert maraton.

Kombinert maraton er en presisjonsbane med maratonhinder.
(Les KRIX §960-962)

1. Leietau’s Vintercup i kombinert maraton er åpen for ekvipasjer fra hele landet
2. Cupen arrangeres i følgende klasser: Utdanning, lett, middels, vanskelig. (hest og

ponni sammenslått) I tillegg er det en egen klasse for shetlandsponni utdanning, og
en klasse for children lett. Alle klasser må settes opp på alle innledende stevner.
Arrangøren står fritt til å sette opp andre klasser i tillegg.

3. Stevner arrangeres ihht de aktuelle reglement, i tillegg til bestemmelser i disse
statutter.

4. Stevnene er også åpne for ekvipasjer som ikke deltar i cupen.
5. Oversikt over stevnedatoer legges ut på leietau.no
6. For å være tellende i cupen må ekvipasjen, i tillegg til finalen, ha tellende resultat fra

minst to av de innledende stevnene.
7. Det arrangeres minst to innledende stevner samt finale. Stevnene kan gå både

innendørs og utendørs, avhengig av vær og føreforhold.
8. Arrangør og banebygger avgjør selv om det er plass til ett eller to maratonhindre i

banen.
9. En ekvipasje kan kun være med i èn cupklasse
10. Kusk kan delta med flere hester i forskjellige cupklasser.
11. Hest kan delta med flere kusker i forskjellige cupklasser.
12. Det opprettes resultatliste som oppdateres etter hvert stevne, og offentliggjøres på

leietau.no. Kuskene er selv ansvarlige for å kontrollere sine resultater!
13. Påmelding til cupen skjer ved å levere eget skjema med opplysninger om kusk, hest

og hvilken klasse ekvipasjen ønsker å starte i, ved første stevne de starter, før start!
14. Det innkreves en engangsavgift på kr 200 pr ekvipasje.
15. Arrangør besørger vanlig klassepremiering på alle stevner.
16. På finalestevnet starter cupdeltakere først i klassen, i omvendt rekkefølge av

foreløpig resultatliste.
17. Leietau.no deler ut seiersdekken og cuprosetter i hver cupklasse etter finalen.

Poengberegning:
World cup tabellen brukes, og plassering gjelder ifht antall
startende i klassen.
Finalen teller 1,5 gang.
Den ekvipasjen med sammenlagt høyest poengsum etter
finalen vinner cupen.
Ved poenglikhet etter finalen,er det finaleresultatet som
teller. Ved fortsatt poenglikhet avgjøres plasseringen ved
omkjøring.
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