
 

 

                                                                                                   

 

TopSpec cup 2021 - kat 2 og kat 1  
 

STATUTTER:  Åpen for ponni kat. 1 og kat. 2 på egne høyder.  Ekvipasjer som starter 

TopSpec Cup kan ikke ha startet MA. Klassen er stengt for ekvipasjer som 

har startet MA. 

   Cupen settes opp distriktsstevner. 
 

 Kvalifiseringen går i høyden LA med bed. 274.1.5.3.  Klassen er stengt for 

andre enn de som deltar i cupen.   

Omfatter 2 kvalifiseringsstevner i hver rytterkrets i sesongen 2021. Rytter 

kvalifiserer i egen krets.  Dersom kretsen ikke setter opp egne uttaksstevner 

så kan uttak basert på resultat foretas. 

Poengberegning etter World Cup tabell.  Det deles ut 20 poeng til vinner 

uansett antall deltakere, 17 poeng til nr. 2, osv. 

 

Rytterne kan ri inntil to hester i hver kvalifiseringsklasse, men oppnår kun poeng på sitt beste resultat 

i klassen. (Det er rytter som oppnår poeng, ikke ekvipasje).  

 
De 2 beste rytterne sammenlagt etter kvalifiseringene/uttak fra hver krets får delta på finalen som 
arrangeres under INM for ponni.  
 
Rytterne kan ri flere ponnier i kvalifiseringene, men kun én i finalen under INM.  Rytter må ha deltatt 
i en eller flere cupklasser med den ponnien som skal starte i finalen under INM. Dersom kretsen har 
gjort et uttak uten kvalifisering så må resultat vurderes på den ponnien som skal delta i INM. 
Ved lik poengsum etter kvalifiseringsklassene går den rytteren som har flest førsteplasser først, er 
det fortsatt likt etter dette, teller flest andreplasser osv. Skulle det fortsatt være likt avgjøres det hele 
ved at NRYF foretar en loddtrekning.   
 

Cupavgift: Hver ekvipasje betaler en cupavgift på kr. 100,- før start i første kvalifisering.  Dersom 
kretsen har gjort uttak uten kvalifiseringsstevner så betales cupavgift inn når uttak er gjort kjent. 
Betaling gjøres i deltaker.no og kvittering medbringes på stevnet.  Link  
 
https://www.deltager.no/topspec_2021_01012021 
 
Premiering på kvalifiseringsstevner: Sløyfe til de tre første i klassen fra sponsor.  Arrangør holder 
vanlig premiering i klassen. Sløyfer sendes til hver krets som igjen sørger for at disse blir sendt 
arrangør. 
 
Stand: Sponsor skal, uten kostnad, gis mulighet til å sette opp en stand på stevner hvor cupen blir 

arrangert. 

 

Finale: Går over 3 klasser i følgende høyer: LA/LA/LA.  Vanlig klassepremiering i 1. og 2. avdeling.  

Bedømming finale:  

https://www.deltager.no/topspec_2021_01012021


 

 

1. avd. 280 – Bare feilpoeng for hinder tas med videre til 2. avdeling 

2. avd. 238.1.1 –  Startrekkefølge motsatt av resultat fra avd. 1 

3. avdeling 238.2.2.  Startrekkefølge motsatt av sum feilpoeng i avdeling 1 og avdeling 2.  

Ved likeplassering på de 3 første plassene etter 3. avdeling blir det omhopping på tid.  (Det er 

omhopping om samlet resultat – ikke for klasse).  

Premiering: Pokal til de 3 beste sammenlagt fra sponsor.  Vinner av cupen vinner potten med 

cupavgift. 

 

Eventuelle endringer blir offentliggjort på www.rytter.no 

 

Kvalifiseringsstevner i TopSpec cup 2021: 

 

Hver krets offentliggjør på sin hjemmeside hvor kvalifiseringene skal gå. 

Kretsen sender innen 15. September oversikt til heidi@rytter.no over hvilke ekvipasjer som skal 

delta under INM. 

http://www.rytter.no/
mailto:heidi@rytter.no

