
Nye regler for region Midt cup 2014: 

Formålet med region Midt Cup er, at den brede vifte af ryttere der rider på regionsplan har 
mulighed for at ride et mesterskab. Cuppen løber fra d 1. april 2014 og frem til finalen i Herning d. 
28.-30. november 2014. Det vil sige at finalestævnet i Herning ikke har kvalificerende klasser. 
Cuppen er åben for ekvipager der ikke er udklasset i forhold til Cuppens regler samt gældende out 
regler. Vi har i år forsøgt at tilpasse reglerne for dette mesterskab, så der vil være flere 
kvalificerede ryttere i finalen, og samtidig forsøge stadig at gøre det interessant at ride 
regionsstævner i spring, også med de nye DRF regler for metoderne. Desuden håber vi at jagten 
på 0-runder og de 60% vil være med til at give pænere ridning til stævnerne, så vi får uddannet 
nogle dygtige ryttere og heste/ponyer. 

Spring: 

Gældende for både hest og pony: 

Kvalifikation: Det er muligt at samle point ved samtlige regionsstævner i region Midt fra 1. april og 
frem til finalen. Man samler 5 point for hver 0 runde man har redet i klasserne LE, LD, LC eller LB. 
De 20 ekvipager der har opnået flest point inden finalen, samt ligestillede med nr. 20 er kvalificeret 
til at deltage i finalen. Den opdaterede rangliste vil være at finde på distrikt 11/13 hjemmeside. Alle 
0 runder tæller, uanset hvilken metode klassen rides i. Vær opmærksom på, at klasser til og med 
LC kun kan rides i metode B0 eller stilspring, ifølge nye regler fra Dansk Rideforbund. Vi gør 
samtidig opmærksom på, at rides der metode B3 tæller 0 runden hvis hovedrunden rides med 0 
fejl, mens i metode B4 tæller 0 runden kun hvis begge faser er fejlfrie. Se i øvrigt DRF 
bestemmelser herom. 

Finalen: Finalen rides i den højeste klasse ekvipagen har startet, dog max til og med LB. Ekvipager 
der har startet LA eller højere på enten D eller C niveau er ikke berettiget til at starte finalen. I 
finalen rides højderne efter hinanden, så det vil forekomme at kategorierne er blandede i 
konkurrencen. Finalen rides i metode B3, og da det er et mesterskab, er de nye regler om B0 og 
stilspring ikke gældende, ej heller i LE, LD eller LC. Point fra kvalifikationsrunderne tæller ikke med 
i finalen, så på finaledagen er chancen ens for alle kvalificerede ekvipager.  

Dressur: 

Kvalifikation: Det er muligt at samle point ved samtlige regionsstævner i region Midt fra d. 1. april 
og frem til finalen. Man samler 5 point for klasse man har redet til 60% eller derover. De 
kvalificerende klasser er LC1 til LA2, og breddeklasser tæller også med. Ekvipagen skal være 
startberettiget ifølge gældende out regler, udstukket fra Dansk Rideforbund. De 20 ekvipager der 
har opnået flest point inden finalen, samt ligestillede med nr. 20 er kvalificeret til at deltage i 
finalen. Den opdaterede rangliste vil være at finde på distrikt 11/13 hjemmeside.  

Finalen: Finalen rides i den højeste klasse ekvipagen har startet, dog max LA2. Ekvipager der har 
startet højere end LA2 ved enten D eller C stævner, er ikke berettiget til at deltage i finalen. Point 
fra kvalifikationsrunderne tæller ikke med i finalen, så på finaledagen er chancen ens for alle 
kvalificerede ekvipager. Finalen rides på procenter, så alle ekvipager kæmper mod hinanden, på 
trods af hvilken klasse man rider. Hvis man rider 67% i LC1 vinder man altså en der har redet 65% 
i LA1. 



Generelt: 

Alle ryttere kan deltage i de kvalificerende klasser, men kun ryttere fra region Midt kan opnå point 
til finalen. Startberettigelse kontrolleres af den pågældende rytters klub, og uberettiget start 
medfører udelukkelse fra cuppen. 

I både spring og dressur lægges finalen til sidst, så der er mulighed for at ride en startberettiget 
opvarmningsklasse inden. 

Finalen er underlagt de regler der er udstedt af Herning Rideklub mht stop for tilmeldinger, og 
finalen opdeles ikke, uanset antal starter. 

Ved pointlighed efter finalen, vinder den ekvipage der havde opnået flest point før finalen. Ved 
stadig lighed vinder den ekvipage med de højeste placeringer i kvalifikationsklasserne. 

En rytter kan i kvalifikationen deltage med et frit antal heste/ponyer, men i finalen kun med en 
enkelt hest/pony i hver disciplin. Hvis rytteren er kvalificeret med mere end en hest/pony, er det 
rytterens ansvar at give besked til om hvilken hest/pony man ønsker at tage med i finalen. Hvis en 
rytter er kvalificeret med mere end en hest/pony, og dermed kun kan deltage med den ene, så 
gives de frie pladser til de næste kvalificerede, så mindst 20 ryttere inviteres. 

Der er ingen krav om hvor mange kvalifikationsrunder der skal rides inden finalen, det er 
udelukkende ranglisten der afgør hvem der er videre i finalen. Den endelige deltagerliste til finalen 
offentliggøres senest d. 18. november 2014. 

Indskud pr klasse, såvel kvalifikation som finale er 70 kr. 

Dotering i kvalifikationsklasser: 140, 105, 70 kr.  

Dotering i finale: 180, 140, 120, samt tæppe og blomster til vinderen. 

I de kvalificerende klasser er det tilladt klubberne at uddele ærespræmier med samme værdi som 
doteringen i stedet for pengepræmier. Ligesom der ikke er dotering i B0 springklasser. Uddeling af 
præmier følger DRF’s regler for antal placeringer i forhold til antal reelt startende ekvipager. I 
finalen vil der altid være dotering til de 3 først placerede. 

Øvrige klubaftaler: 

Alle klubber i regionen indbetaler 400 kr. til dækning af ekstra omkostninger i finalen, samt 
omkostninger vedrørende udsendelse af diverse materialer til klubberne. 

Der vil blive udsendt en regning på beløbet. Indskud betales inden det andet kvalifikationsstævne. 

Resultatlister fra kvalifikationsstævnerne sendes til koordinator sammen med pointlisten, som også 
sendes til de øvrige klubbers stævneansvarlige.  

Det tilstræbes at det så vidt muligt bliver forskellige dommere der dømmer de forskellige afdelinger 
af cuppen. 


