Bestemmelser for TREC PTVinter Cup 2019-2020
I denne Cup konkurreres i PTV-fasen (forhindringsbane).

PTVinter Cup
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

PTVinter Cup afvikles i klasserne T0, T10 og T20.
Rytteren skal være medlem af en klub under DRF, DI eller direkte medlem af DI
Klasserne er åbne for alle, dog er OUT reglerne gældende for resultater opnået ved deltagelse i stævner med 3 faser.
Ekvipagerne bliver ikke udklasset i løbet af CUP’en, ligesom CUP-resultater ikke medregnes i OUT ved stævner afviklet
med alle 3 faser.
Ekvipagerne vælger selv, om de deltager i PTVinter Cup klasse T0, T10 eller T20 – dog skal OUT reglerne overholdes jf.
ovenstående punkt.
I klasserne T0 og T10 skal der være minimum 8 forhindringer
I T20 skal der være minimum 12 forhindringer
PTVinter Cup-stævner er åbne for ekvipager, som er startberettiget jf. det enkelte stævnes propositioner.
Hestens /ponyens ydeevne: Hesten må startes af max to forskellige ryttere i to forskellige klasser pr. stævne.
Der optjenes point efter nedenstående pointberegning.
Der kan startes uden for konkurrence i alle klasser.

Pointberegning
Ekvipagens opnåede point i den enkelte klasse divideres med antallet af forhindringer.
Dette pointtal (fx 71/9 = 7,89) indberettes til DRF. Den samlede stilling opdateres med nye pointtal efter hvert stævne.

T30
•

Der kan udskrives en T30, og denne klasse er åben for alle – se separate bestemmelser.

Finale i PTVinter Cup
•
•
•
•
•

Ekvipager skal minimum have opnået point ved to kvalifikationsstævner for at få adgang til finalen.
De 20 ekvipager i henholdsvis øst og vest med højst point samt lige placerede med nr. 20 er startberettigede ved
finalerne.
En ekvipage kan kun deltage i én Cup-finale. Har ekvipagen kvalificeret sig til flere Cup-finaler, skal finalen rides i den
højeste klasse.
Der afvikles finaler øst og vest for Storebælt i hver klasse af T0, T10 og T20.
Finalerne afvikles ultimo marts/primo april 2020.

Til Stævnearrangørerne
Nedenstående er gældende for afvikling af kvalifikationsstævner i PTVinter Cup:
•
•
•

Stævnearrangøren skal senest syv dage efter stævnets afholdelse indsende resultatliste til TREC-udvalget på mail:
trec@rideforbund.dk.
DRF leverer rosetter til alle ekvipager. Dvs. der udleveres en roset pr ekvipage pr stævne.
DRF leverer rosetter til alle finaledeltagerne samt præmie til vinderen af hver finaleklasse.

