
 

 

                                                                                                   

 

TopSpec cup2020 – kat. 3  
 

STATUTTER:  Åpen for ponni kat. 3.  Rytter kan delta i TopSpec Cup kat. 3 ut det året man 

fyller 12 år 

   Cupen settes opp distriktsstevner. 
 

 Kvalifiseringen går over en klasse på hver stevne i høyden LA. På grunn av 

barneidrettsbestemmelser må disse klassene gå som utdanningsklasser med 

bed CR.  

 Det gis ikke poeng i cupen men settes bare opp en oversikt over hvem som 

har gjennomført  

 

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. 

 

Rytter kan starte med 2 ponnier i hver TopSpec cup.  Hver ponni kan kun starte en gang pr. Klasse. 

Alle ryttere som har gjennomført en kvalifisering på et  cupstevne er invitert til finalen som finner 
sted under INM for ponni.  
Rytterne kan ri flere ponnier i cupene rundt i Norge, men kun én i finalen i Grenland.  Rytter må ha 
deltatt i en eller flere cupklasser med den ponnien som skal starte under INM. 
 

Premiering på kvalifiseringsstevner: Rosett for feilfri runde fra arrangør  
Deltakerrosett til alle startende fra 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:  

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

2. avdeling – 238.1.1  

3. avdeling Bed A, 1 omg.  Ved likeplassering på feil på tre første plassene etter 3 avdelinger blir det 

omhopping på tid (Det er omhopping om samlet resultat ikke klasse).  Andre plasseringer avgjøres på 

tiden i 3. avdeling. 

 

 

Premiering Finale under INM: 

1. avd:  Gavepremier og sløyfer til plasserte fra Mariero Equine AS 

2. avd:  Gavepremier og sløyfer til plasserte fra Mariero Equine AS.  



 

 

3. avd:  Pokal til 1, 2 og 3. plass. Dekken til alle plasserte.  Sløyfe og en oppmerksomhet til 

  alle deltakere. Alt levert av Mariero Equine 

  Blomster fra arrangør til de 3 beste. 

 

Eventuelle endringer blir offentliggjort på www.rytter.no 

 

http://www.rytter.no/

