Propositioner
DRF Elevskole Cup
En Cup hvor hestene ikke skal transporteres
Niveau:

DRF Elevskole Cup udskrives i følgende to programmer:
-

DRF Elevskole Cup program 1 (tilrettet LD1)
DRF Elevskole Cup program 2 (tilrettet LC1)

Afvikling:

DRF Elevskole Cuppen afvikles i perioden 1. oktober 2019 til 1.marts 2020. Der afholdes
turneringer rundt i hele landet i den pågældende periode. Der rides i puljer på 2-3(4) hold
af gangen. Et hold består af 4 ryttere. Dansk Ride Forbund sammensætter puljerne. Når
puljerne har aftalt stævne datoer, skal disse indsendes via dette link:
https://da.surveymonkey.com/r/Planlagt-Pulje-Staevner

Finale:

Der afholdes finale for vinderholdene fra hhv. Landsdel Øst (distrikt 1-6), Landsdel Syd
(distrikt 7-10) og Landsdel Nord (distrikt 11/13-14). I 2020 bliver det 2 hold fra hver
landsdels som bliver inviteret til den endelige finale.
De to hold, der deltager i finalen, må ikke komme fra samme klub. Såfremt to hold fra
samme klub vinder hver sin pulje i sidste runde i landsdelen, bestemmer klubben, hvilke
ryttere, der skal deltage i finalen, og breddeaktivitetsudvalget vælger den anden
deltagende klub.
DRF Elevskole Cup finalen afvikles i foråret 2020. Data og sted kommer.
Til finalen skal der ikke medbringes egne heste, men der vil blive stillet heste til rådighed,
som er godkendt af Dansk Ride Forbund. Finalen afvikles som 2 separate dage, hvor
hvert hold rider 1 gang om dagen.

Hvilke ryttere kan
starte?

DRF Elevskole Cup er åben for ryttere, der er tilknyttet elevskolen og modtager
undervisning på rideskolehest på hold. Ryttere, der har deltaget i finalen i 2019 eller ved
hver pulje start har startet LB eller højere klasser (uanset stævne niveau) i dressur,
spring eller military, kan ikke kan deltage i DRF Elevskole Cup.
Ryttere over 16 år må gerne ride på pony, dog skal ekvipagen fremstå harmonisk og
vægtgrænsen som værtsklubben har oplyst 14 dage før stævnedagen skal overholdes.
Ryttere over 16 år på pony, betragtes som en ponyekvipage hvad udstyr angår.

Holdsammensætning: Et hold skal bestå af 4 ryttere (der må udskiftes ryttere undervejs i turneringen). Rytterne
skal kunne matche de heste, som værtsklubben stiller til rådighed.

Hvilke heste kan
starte?

For at deltage i DRF Elevskole Cup skal hestene bruges min. to gange om ugen på
elevskolehold, hvor de ikke rides af ejeren eller medlemmer af dennes familie.
Hest/ponyerne skal være fyldt 5 år. Til hvert stævne skal værtsklubben stille 4 heste til
rådighed.
Der skal være:
DRF Elevskole Cup Program 1 (tilrettet LD1):
En kat. 2- eller kat. 3-pony (min 120cm i stg.). Ponyen
skal kunne bære en rytter på 40 kg.
DRF Elevskole Cup Program 1 (tilrettet LD1):
En kat. 2 - eller kat. 1-pony.
Ponyen skal kunne bære en rytter på 50 kg.
DRF Elevskole Cup Program 2 (tilrettet LC1):
En kat.1-pony eller hest.
Pony-/hesten skal kunne bære en rytter på 60 kg.
DRF Elevskole Cup Program 2 (tilrettet LC1):
En kat.1-pony eller hest.
Pony-/hesten skal kunne bære en rytter på 70 kg
Værtsklubben skal senest 14 dage før stævnet udfylde hesteinfo skema og sende til de
gæstende klubber. Hestene skal gå samme program 3 gange med 3 forskellige ryttere.
Skema findes her:
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Elevskole%20Cup.aspx
Hvis en klub ikke kan leve op til krav om hestemateriale, kan der søges dispensation hos
Breddeaktivitets udvalget via dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Dispensation-anghestematriale-ElevskoleCup

Konkurrencens
afvikling:

De fastlagte dressurprogrammer gennemrides af 4 ryttere fra hver af de deltagende
klubhold:
De fastlagte programmer kan hentes på Dansk Ride Forbunds hjemmeside:
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Elevskole%
20Cup.aspx
DRF Elevskole Cup programmerne ligger også i Equipe, så man kan med fordel benytte
dette til udregning under turneringen.
*Bemærk ændring i karaktergivningen, samt ændring i tekst ang. Eftergivenhed hos
hesten i DRF Elevskole Cup programmerne i forhold til Dansk Ride Forbunds
dressurprogrammer.
Dansk Ride Forbund inddeler de tilmeldte klubhold i puljer, vælger en ansvarlig for puljen
og denne står for resultatregistrering.
I hver pulje er 2-3 hold af 4 ryttere.

Tilmelding:

Tilmelding via dette link:
https://da.surveymonkey.com/r/Tilmelding-ElevskoleCup-2019-2020
Tilmelding senest den 27. september 2019 kl. 12:00

Økonomi og
ansvar:

Klubberne bestemmer selv, hvad deres egne ryttere skal betale for at deltage i
turneringen, og afholder udgifter for stævner i egen klub.
Der vil være udgifter til forplejning, kørsel til udestævner, dommere og rosetter/præmier.
Der betales ikke for deltagelse i de andre klubber.
Hjemmeklubben sørger for opsyn med opvarmningen i form af en person, der kender
hestene og kan hjælpe og vejlede rytterne, så alle får en god oplevelse.

Reserveheste:

Værtsklubben sørger for reserveheste/ponyer, der kan sættes ind, såfremt en hest eller
pony bliver syg/halt.
Hvis dommeren og den ansvarlige for DRF Elevskole Cuppen synes, at en hest/pony
under fremmed rytter(ryttere) udviser påfaldende dårlig adfærd, kan de implicerede
fremmedryttere blive tildelt en reservehest og tilbudt at ride programmet om. Kan en
reservehest ikke stilles til rådighed, slettes alle resultater på den udgåede hest.

Øvrige regler:

Læs Regler for afvikling af Elevskole Cup:
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Elevskole%20Cup.asp
x

Dommere:

Værtsklubben sørger for at booke en dressurdommer. Der skal som min. bruges en
uddannet D1 eller D2 dressur dommer. Ved finalen udpeger Breddeaktivitetsudvalget
dressurdommer.
Der findes en dommervejledning til DRF Elevskole Cup, denne bør sendes til dommeren
inden konkurrencen:
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Elevskole%20Cup.asp
x

Udregning af
resultat:

De 4 rytteres resultat i % lægges sammen og udgør holdets resultat af det enkelte
stævne. Holdets endelige resultat er summen af resultaterne fra de 2-4 stævner i puljen.
Så frem der er 2 hold der har samme resultat, er det de 2 LC1 rytteres resultat af alle 2-4
stævner, der er afgørende.

Registrering af
resultater:

På førstkommende hverdag efter et stævne sender værtsklubbens holdlederen
resultaterne ind via dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Registrering-af-resultaterElevskoleCup-2019-2020.
Alle resultater kan ses på Equipe https://online.equipe.com/da/competitions/32529.
DRF sender resultater (om puljevindere og inddeling i nye puljer til næste runde) til alle
holdledere umiddelbart efter afslutningen af runden. Puljevindernes holdledere aftaler
herefter, hvordan den næste pulje afvikles.

Baneforhold:

Der rides på 20 x 40 meter bane (bane B).

Support:

Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med eller under afvikling af puljerne, kan
følgende kontaktpersoner benyttes:
Maibritt Viffeldt 43 26 28 24 – bredde@rideforbund.dk
Sasha Bech Petersen 21 47 69 63 (landsdels ØST)
Jette Holst Jønsson 29 87 42 12 (landsdel ØST)
Eva Iversholt 21 48 61 59 (landsdels NORD)
Elisabeth Bay Jensen 26 44 80 10 (landsdels SYD)

Protester/Indberetnin Det er kun holdlederen som kan indberette protester eller indberetninger af overtrædelser til DRF
g af overtrædelser:
Breddeaktivitetsudvalg, dette skal gøres via dette link:
https://da.surveymonkey.com/r/Indberetning-af-overtraedelse-ElevskoleCup-2019-2020 senest 3
arbejdsdage efter hændelsen.
Det er Breddeaktivitetsudvalget som beslutter hvilke konsekvenser overtrædelser af regler
medfører.

Husk at læse fællesbestemmelser!
DRF Elevskole Cup er en landsdækkende konkurrence.
Læs mere i reglementet: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer.aspx

