
STATUTTER FOR OARK-CUP I DRESSUR 2014.
1. OARKs cup i dressur er åpen for ekvipasjer fra hele landet. Cup klassene er lukket for
deltagere i cupen, men arrangøren står fritt til å ha klasser i tillegg til cup-klassene og cup
deltagerne kan gjerne starte i disse i tillegg. Dersom det er færre enn 3 startende i en cup-
eller tilleggs klasse, kan disse slås sammen til premiering, men arrangøren har ansvar for å
melde inn riktige poeng i cupen. Det vil bli sendt et poeng skjema til arrangørene på forhånd
og dette skal fylles ut og returneres til OARK så fort som mulig etter at stevnet er avsluttet.
2. Cupen arrangeres i følgende klasser på fem stevner, fire innledende stevner og finale:
20x40m bane: KLASSE 1: LC:1 NRYF 2010 PONNI KLASSE 2: LC:1 NRYF 2010 HEST KLASSE 3:
LB:4 NRYF 2013 PONNI KLASSE 4: LB:4 NRYF 2013 HEST KLASSE 5: LA:1 NRYF 2011 PONNI
KLASSE 6: LA:1 NRYF 2011 HEST KLASSE 7: MB:0 NRYF 2009 HEST 20x60m bane: KLASSE 1:
LC:2 NRYF 2010 PONNI KLASSE 2: LC:2 NRYF 2010 HEST KLASSE 3: LB:2 NRYF 2013 PONNI
KLASSE 4: LB:2 NRYF 2013 HEST KLASSE 5: LA:3 NRYF 2009 PONNI KLASSE 6: LA:3 NRYF 2009
HEST KLASSE 7: MB:2 NRYF 2012 HEST I ponniklassene starter alle kategorier i samme
klasse. Er det færre startende ponniekvipasjer enn tre, starter ponniene i klassene for hest.
Dersom det blir noen endringer i programmene i 2014, er det disse som gjelder!
3. Anmeldelse -En rytter kan delta med flere hester i samme klasse, men kan kun delta med
1 hest i finalen. Rytteren kan dog starte med annen hest i annen cupklasse, såfremt kravene
til kvalifisering/begrensning er innfridd. -Pris pr klasse: 130+30 (for cup, obligatorisk) (+20,
kretstiern) = totalt 160 kr (150.- for LC) -Påmeldingsavgift for cupen er inkludert i
startavgiften, og er obligatorisk for alle startende.
4. Kvalifisering: -Klasse 1 og 2 er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 60 % eller mer i LB
på D-stevne eller høyere. -Klasse 3 og 4 er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 60 % eller
mer i LA på D-stevner eller høyere. -Klasse 5 er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 63 %
eller mer i FEIs ponniprogrammer på D-stevner eller høyere. -Klasse 6 er lukket for
ekvipasjer som har oppnådd 60 % eller mer i MB på D-stevner eller høyere. For
ponniekvipasjer i hesteklassen er klassen lukket som i klasse 5. -Klasse 7 er lukket for
ekvipasjer som har oppnådd 60 % eller mer i MA eller høyere. -Dette gjelder før ekvipasjens
første start i cupen. -Resultater fra unghestklasser er ikke tellende. -To av de fire stevnene,
pluss finalen, er tellende i cupen. -Finalen teller 20 % mer. (poengsum i finalen ganges med
1,2) -Ved lik sammenlagt poengsum vil den med høyest poengsum i finalen få beste
plassering. -Hvis ekvipasjene fremdeles står likt, vil den ekvipasjen med høyest plassering på
det siste stevnet i cupen få beste plassering. Man må minst starte 2 av de innledende
stevnene for å kunne få plassering i cupfinalen.
5. Dommere -Det skal være 2 dommere i hver klasse fra LB. -Kretsen dekker 1 dommer til
stevnet.
4. Poengberegning Følgende poengberegning brukes ved hvert av de fire stevnene: Nr.1 får
20 poeng Nr.2 får 17 poeng Nr.3 får 15 poeng Nr.4 får 13 poeng Nr.5 får 11 poeng. Osv, helt
ned til 10.plass som får 1 poeng. Øvrige får 0 poeng. Ved færre enn 10 startende blir det kun
delt ut poeng til de 5 beste. Der prosenten er lik for to, følges reglene for premiering, slik at
lik plassering ikke lenger benyttes.
5. Premiering Det skal være vanlig premiering i hver klasse på hvert stevne. Klubben dekker
premie. I finalen dekker OARK seiersdekken, tre pokaler (ponniklasser)/gavekort
(hesteklasser). Startrekkefølgen i finalen skal være omvendt av tidligere oppnådd



poengsum. Ved lik poengsum avgjøres startrekkefølgen ved loddtrekning. Cupdeltakere
starter først i finaleklassene. Ved færre en 6 startende i cupen blir det kun delt ut 2 plasser,
under 4 blir det kun delt ut 1. plass
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