
Statutter for 

Xpert Hesteturnering 2019. 

 
Utarbeidet av Telemark og Vestfold Rytterregion (TVRR) 

 

”Xpert Hesteturnering” er Distriktsstevner, og er åpne for alle distrikter. 

Turneringen legges til sommerhalvåret. 

o Turneringen arrangeres over 3 helger med 4 cupdager, inkl. finale.  

o Det betales en cupavgift pr klasse på hvert stevne. Denne avgiften er på 40kr. 

o Cupavgiften er obligatorisk.  

o Alle som rir finalen, får en cupgave på finaledagen. Dette gjelder pr. klasse. 

 

Cuppoengsystem for 2019: Poeng gis i flg. worldcuptabellen + alle deretter får ett poeng for gjennomført 

klasse. Alle stevnene teller sammenlagt til slutt. Man kan starte i finalestevnet, selv om man ikke har startet i 

cupen tidligere. For å få tildelt sin cuppremie, må man starte finaledagen.  

➢ Alle som deltar i klassen, blir registrert som deltagere i cupen.  

➢ I hvert stevne, deles det ut sponsorsløyfer til de tre beste i hver klasse, i tillegg til vanlig premiering.  

➢ I finalen deles det ut cuppremier fra sponsorene. 

➢ Likeplassering i en cup: Ved eventuell likeplassering i finalen, skilles disse etter hvor mange 1. 

plasser de har hatt. Om de fortsatt er like etter dette, følger hvor mange 2. plasser osv. Skulle det til 

slutt bli umulig å skille, avgjøres plasseringen ved loddtrekning.  

  

Stevnene bør ikke begynne tidligere enn kl. 09.00. Påmelding i flg. stevneinvitasjonen i Horse Pro.  

Det kan legges til ponniklasser i hvert stevne, men hesteturneringen skal prioriteres på cupdagen.  

 

NB! Cupene i hesteturneringen er ikke åpne for ponniekvipasjer. Det arrangeres egen turnering for 

ponnier, under navnet Avanti Cavalli Ponniturnering. 

Med ponniekvipasje menes: En hest som er maks 148 cm i mankehøyde, som er reglementsmessig målt, har 

gyldig målekort og er registrert som konkurranseponni, og som ris av rytter til og med utgangen av det år 

vedkommende fyller 16 år.  

 

Arrangørklubbene 2018 vil være:  Grenland Ryttersportsklubb 

Holmestrand og omegn Rideklubb 

Larvik og Sandefjord Rytterklubb 

   

   

TVRR oppnevner overdommer, dommer, banebygger, steward og stildommer.   

 

 

Cupklassene bærer navn etter sine sponsorer: 

• TVRR (80 cm) 

• Tønsberg Vulk (100 cm) 

• ScanPro (110 cm) 

• Xpert Installasjons (120 cm) Hovedsponsors klasse 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TVRR Cup 0.80 m. 
Bed Clear Round (1 forsøk) de 3 første cupdagene, og bed 274.5.3 i finalen. 

Hver Clear Round gir 15 poeng, deretter 1 poeng til alle som har gjennomført klassen.  

Finalen rides etter bed. 274.5.3, og worldcup tabellen gjelder. Cuppoengene legges til de tidligere oppnådde. 

Cuppremier: Gavepremier og sponsorsløyfer til de 5 beste ekvipasjene sammenlagt. I tillegg kommer 

vinnerdekken til vinneren av cupen.  

I de 3 første cupdagene, deles ut sponsorsløyfer til de feilfrie. I finalestevnet, sponsorsløyfe til de 3 beste i 

klassen. 

 

Tønsberg Vulk Cup 1.00 m. 
Bed. Feil og Stil i alle stevnene 

Cuppremier: Gavepremier og sponsorsløyfer til de 5 beste ekvipasjene sammenlagt. I tillegg kommer 

vinnerdekken til vinneren av cupen. 

Vanlig premiering i flg. KR I, i alle stevnene, og sponsorsløyfe til de 3 beste i klassen.  

 

ScanPro Cup - 1,10 m.  
Bed. 274.5.3 de 3 første cupdagene, og 238.2.2 i finalen. 

Cuppremier: Gavepremier og sponsorsløyfer til de 5 beste ekvipasjene sammenlagt. I tillegg kommer 

vinnerdekken til vinneren av cupen. 

Vanlig premiering i flg. KR I, i alle stevnene, og sponsorsløyfe til de 3 beste i klassen 

 

Xpert Installasjon Cup - 1,20 m. Hovedsponsors klasse. 
Bed. 274.5.3 de 3 første cupdagene, og 238.2.2 i finalen. 

Cuppremier: Pengepremier (5000-4000-3000-2000-1000) og sponsorsløyfer til de 5 beste ekvipasjene 

sammenlagt.  I tillegg kommer vinnerdekken til vinneren av cupen. 

Vanlig premiering i flg. KR I, i alle stevnene, og sponsorsløyfe til de 3 beste i klassen. 

 

 

Dersom det i en cup skulle bli 10 eller færre startende, deles det ut kun 3 finalepremier. 

  

 

 

Velkommen til Xpert Hesteturnering 2018. 

 

Telemark og Vestfold Rytterregion. 

 


