Nord-Vest Box Cup 2019

Nord-Vest Box Cup 2019 er en turnering for alle tre pony kategorier i springning. Cuppen har været afviklet i
adskillige år, og som noget nyt i 2019 kommer kat. 1 ponyerne også med.
Finalen afvikles for alle 3 kategorier ved World Cup Herning stævnet i uge 42.
Deltagelse
Ekvipagerne opnår point ved deltagelse i udvalgte C-pony springstævner. De udvalgte klasser er åbne for alle, men ryttere
med rytterkategori 5 ved turneringens start, optjener ikke points til den samlede stilling samt modtager ikke Nord-Vest Box
Cup rosetter.
Ved deltagelse i kvalifikationsklasserne opnår ekvipagerne automatisk point til Nord-Vest Box Cup ranglisten.

Kvalifikationer
Der optjenes point ved udvalgte stævnearrangører i LA2* og MB1* til C-stævner i år 2019. Nord-Vest Box Cup
kvalifikationerne ligger i perioden fra 15. april til 1. oktober.
For hver kvalifikationsrunde gælder:
-

Hvert kvalifikationsstævne tildeles to kvalifikationsklasser.
Der udskrives 1 LA2* og 1 MB1* samme dag, som deles efter kategori iht. gældende reglement.
Udskrives som stilspringning (metode S2, S3 eller S4)
Såfremt kvalifikationsklassen afvikles i metode S3/S4 er det slutpoint for hovedrunden der optjenes til Nord Vest Box
Cup ranglisten.
En ekvipage opnår kun point i de 2 første kvalifikationsklasser, ekvipagen rider i en weekend. Dvs. at hvis ekvipagen
rider mere end et kvalifikationsstævne den samme weekend, opnås der kun point i de to først startede
kvalifikationsklasser, uanset resultat.

Der udleveres rosetter fra DRF til alle der opnår 8,0 som slutpoint (stilkarakter fratrukket evt. fradrag) i en kvalifikationsklasse.
Stilspringdommeren bedømmer samt giver stilkarakter mens springdommeren beregner ekvipagens endelig
slutpoint/slutkarakter (se afsnit 1.11 i springreglementet). Der anvendes følgende karakterskala:
-

10 Fremragende
9 Særdeles godt
8 godt
7 ret godt
6 tilfredsstillende
5 godkendt
4-1 ekvipagen (såfremt slutpoint ender på 4,9 eller lavere dømmes ekvipagen udgået)
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Ranglisten
Ekvipagens endelige slutpoint er lig med de point ekvipagen opnår til Nord-Vest Box Cup ranglisten.
Eksempel: En ekvipage opnår 7,5 (slutpoint) i LA** og 7,7 (slutpoint) i MB* hvilket medfører 15,2 point til Nord-Vest Box Cup
ranglisten.
De 8 bedste resultater(karakterer) for ekvipagen, opnået ud af de 12 først redet klasser, tæller på ranglisten.

Finalen
Finalen afvikles ved World Cup Herning stævnet i uge 42.
Der rides én opvarmningsklasse og én finaleklasse. Begge klasser afvikles i MB1* metode S4. De to klasser rides på to
forskellige dage.
Startberettigede i finalen er de bedste 15 ekvipager for hver enkelt kategori, samt lige placerede med nr. 15 fra Nord-Vest Box
ranglisten. Rytteren må ikke have deltaget ved DRF-mesterskaber i spring (individuelt/hold) i indeværende kalenderår.
Hver rytter kan kun deltage med én pony i finalen, uafhængig af kategori. Ved forfald fra de kvalificerede ekvipager kan der
fyldes op med ekvipager, på baggrund af de næstfølgende på ranglisten. Ekvipagen er kun startberettigede til finalen såfremt
denne har gennemført en sværhedsgrad 3 i kvalifikationsperioden. Startberettigede i finalen er ryttere der ved turneringens
start havde max rytterkategori 4.
Det samlede indskud for ekvipagen til finalen er 1800 kr.
Dette beløb dækker deltagelse ved stævnet, opstaldning og adgang til World Cup Herning for én rytter og to ledsagere
onsdag – fredag (forbehold for ændring såfremt tidsplanen ændrer sig). Rytter skal selv arrangere overnatning.
DRF giver rosetter og plaketter til alle deltagere i finalen samt æresbånd og æresdækken til vinderen.
Doteringer samt placeringer i opvarmningsklassen:

Doteringer samt placeringer i finalen:

1. plads 750

1. plads 1.500

2. plads 500

2. plads 1.000

3. plads 400

3. plads 800

4. plads 250

4. plads 500

5. plads 250

5. plads 500
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