TREC PTVinter Cup 2018-2019
Vi følger op på den store succes fra sidste år og afholder igen TREC PTVinter Cups, én cup øst for Storebælt og én cup vest for
Storebælt i sæsonen 2018-2019.
TREC består af tre faser: POR (Orienteringsridt), MA (Gangartstest) og PTV (Forhindringsbane). Der er allerede nu planlagt en del
træningsstævner i vinterhalvåret, hvor der fokuseres på denne ene fase, PTV, som let kan gennemføres indendørs i tilfælde af
vintervejr. MA-fasen kan også gennemføres indendørs, mens POR-fasen (orienteringsridtet) kræver adgang til flere kilometer
ridning i naturen.
Derfor fokuserer vi i vintersæsonen på PTV-fasen, hvor man afprøver hestens tillid, mod, håndterbarhed og sikkerhed på benene
samt rytterens korrekte brug af hjælpere og kendskab til forcering af forhindringer i ”naturen”. Modsat andre discipliner er det muligt
at udelade en eller flere forhindringer (man optjener så ikke point for disse forhindringer) – men man udgår heller ikke af hverken
PTV’en eller stævnet.
For nye stævnearrangører vil TREC udvalget gerne hjælpe med at afholde informationsmøde om TREC samt hjælpe med at
arrangere stævnet. I perioden 01. oktober 2018 – 03. marts 2019 kan der optjenes point til TREC PTVinter Cuppen, dog kun
stævner afholdt inden finalestævnerne.
Bestemmelser
•

DRF leverer rosetter til alle deltagere med gennemført PTV fase i klasserne fra T0 til T4 ved alle TREC PTVinter Cup
stævner. Det er muligt at udskrive en T2-T4 klasse KUN for ekvipager, der har startet T3 og/eller T4 ved stævner i
Danmark eller udlandet. (Der afvikles ikke finale i denne klasse, vinderen er ekvipagen med flest point opnået gennem
sæsonen).

•

DRF leverer rosetter til alle finaledeltagerne samt præmie til vinderen af hver finaleklasse.

•

Kvalifikationsstævner er åbne for alle ekvipager, som er startberettigede jf. det enkelte stævnes propositioner.

•

Hestens /ponyens ydeevne: Hesten må startes af max to forskellige rytter, I to forskellige klasser pr. Stævne.

•

Rytterens ydeevne: En rytter må starte maximalt fire heste pr. Stævne.

•

For at få adgang til finalerne skal man have deltaget i min. to kvalifikationsstævner

•

Kun PTV faser med minimum otte forhindringer er pointgivende

•

For hver klasse divideres ekvipagens opnåede point i PTV’en med antallet af forhindringer. Dette pointtal (fx 132:16=8,25)
indberettes til DRF, og ranglisten opdateres med nye pointtal efter hvert stævne.

•

Rytterne må selv vælge – også til finalen - om de deltager i PTVinterCup T0, T1 eller T2 – dog skal man ved tilmelding til
første stævne overholde OUT reglerne. Man bliver ikke out’ed af klassen i løbet af CUP’en, ligesom CUP resultater ikke
medregnes i OUT ved stævner med alle 3 faser.

•

Stævnearrangøren skal senest syv dage efter stævnets afholdelse indsende resultatliste til TREC udvalget på mail:
trec@rideforbund.dk

•

Der afvikles to finaler i hver klasse T0, T1 og T2 – én øst og én vest for Storebælt. De 20 ekvipager i henholdsvis øst og vest
med højst point samt lige placerede med nr. 20 er startberettigede ved finalerne.

•

Finalerne afvikles ultimo marts / primo april 2019.

•

Rytteren skal være medlem af en klub under DRF eller DI eller direkte medlem af DI

