Nord-Trøndelag Rytterkrets.

Statutter for Kretskarusell i Nord-Trøndelag Rytterkrets 2015.
Cupen er et tilbud til ryttere tilknyttet Nord-Trøndelag Rytterkrets.
Kretskarusellen arrangeres i dressur og sprang i tidsrommet 15. oktober – 30.mai. NTRyK fordeler
stevnene etter søknad fra klubbene. Stevnene skal være D-stevner.
Det skal være 4 innledende stevnedager i hver gren, i okt./nov. og mars/april. Finale i begge grener
arrangeres i mai. Finalene er bare åpne for ekvipasjer som har startet på minst 2 cupstevner før
finalen.
Klassene er åpne for alle, men i cupsammendraget er det bare ekvipasjer fra NTRyK som telles med.
En rytter kan bare delta med 1 hest i hver klasse, men en hest kan delta med flere ryttere. I finalen
kan en rytter kun delta i 1 klasse i hver gren.
Kretskarusellen omfatter følgende klasser:
Dressur : Ponni LC. Hest LC, LB og LA.
Sprang : Ponni LC. Hest 70 cm, 90 cm, 110 cm.
En ekvipasje kan starte flere cupklasser på et stevne, men det er bare resultatet fra den høyeste av
klassene som teller med i cupsammendraget.
Sprangklassene skal bedømmes i Feil og Stil. ( 280 )
Det skal avholdes ordinær premiering av den enkelte klassen.
Poengfordeling skjer i henhold til world-cup tabellen. Det beregnes poeng etter antall cupdeltakere
og ikke etter totalt antall startende i klassen. Likeplasserte deler poengene for de plassene de opptar
i resultatlista. Plasspoengene fra finaledagen multipliseres med 1,5. Ved lik poengsum etter finalen,
kåres vinneren etter flest oppnådde 1.plasser, deretter 2.plasser osv.
De 3 beste ekvipasjene i hver klasse blir premiert til slutt. Ved 3 deltagere i sammendraget i en
klasse, blir de 2 beste premiert. Premiene vil være rosetter, medaljer og gavekort/gavepremier til en
verdi som vist nedenfor:
1. plass: Premie med verdi ca. kr.500 2.plass : ca. kr.400,- , 3.plass ca. kr.300,Finansiering av sammenlagtpremiene : Alle ryttere fra NTRyK som melder seg på en cupklasse, er
automatisk med i cupen og må betale en cupavgift på kr.30,- for den høyeste klassen de melder seg
på, i tillegg til ordinær startavgift. Arrangørklubbene skal overføre cupavgiftene til NTRyKs konto
innen 1 uke etter avholdt stevne.

