
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

STATUTTER FOR DRS CUP 

 
1. Generelt 
Rogaland Rytterkrets sin cup i sprang er åpen for ekvipasjer som er medlemmer av RORYK, og 
arrangeres på fortrinnsvis D-stevner av klubber innenfor Rogaland Rytterkrets. De tre beste i hver 
klasse får dekket meeting/oppstalling og klasser på Landsmesterskapet i Drammen 4-7 august i år. 
Det er totalt 12 friplasser som deles ut, 6 ponniryttere og 6 hesteryttere. 
Landsmesterskapet går samtidig med NM. 
 
2. Klasser Cupen arrangeres i følgende klasser.  
  
 LB-P Bed 280 
 LA-P  Bed 280 
 110 cm Bed 274 1.5.3 
  120 cm Bed 274 1.5.3 
 
For ponni konkurrer alle kategorier på sine premisser, men med flere enn 5 deltakere i en kategori 
kan det bli egen klasse på stevnene. Selv om ponniklassene deles på det enkelte stevnet, vil alle de 
premierte telles samlet sammenlagt i WC-tabell. Det betyr at totalt sett vil de tre beste sammenlagt 
av alle kategorier i hver klasse få hovedpremiene.  
 
Det arrangeres 5 stevner med cup-klasser. Stevnene skal arrangeres både i sør- og nordfylket. 
 
3. Deltakelse og påmelding 
Klassene er åpne for ekvipasjer som ikke deltar i cupen. 
Hver rytter kan delta i flere cuper, men ekvipasjen vil kun bli tellende i en cupklasse.   
Rytter kan starte flere ponnier /hester i klassene, men det er kun beste resultat som blir tellende 
Det innkreves en cupavgift på kr. 100,- av alle cupdeltakere, som betales direkte til Rogaland 
Rytterkrets.  
 
4. Startrekkefølge 
Cupene er åpne klasser og startrekkefølgen bestemmes av klassen som vanlig ved loddtrekning. De 
som er med i cupen skal gi beskjed om dette ved påmelding og selv sørge for innbetaling til Rogaland 
Rytterkrets. 
 
5. Resultatberegning 
Ekvipasjen må starte minst 3 av cup-klassene for å telle med i sammendraget. De 3 beste resultatene 
legges til grunn for resultatberegningen. 
En bruker WC-tabell for å beregne resultat i cup. 
Ved likt antall poeng etter finalen vil den med flest førsteplasser være vinner. 
Hvis en rytter er blant de 3 beste sammenlagt i mer enn 1 cup, må rytter informere RORYK senest 1 
uke etter publisering av sammenlagtresultater, om hvilken cup rytter velger å bruke sin plassering i 
fra, slik at en kan foreta opprykk i cup som velges bort. 
Er en kvalifisert i CUP for ponni må en delta i LM for ponni. Er en kvalifisert i CUP for hest må en delta 
i LM for hest. 



                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
 
 
 
6. Premiering 
Det er vanlig klassepremiering i hver klasse, i både de innledende klassene og finaleklassen. Dette 
dekkes av arrangør. 
 
De tre beste sammenlagt i hver cup får dekket stevnekostnader (startavgift og oppstalling) ved 
Landsmesterskapet i Drammen som arrangeres 4-7 august 2022.Avgifter til eventuell parkering o.a 
dekkes av den enkelte 
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