Generel information
Restaurant Margeritten tilbyder at sponsorere 4 cups, hvor der kan samles point til udvalgte
Bornholmske dressur og springstævner.
For 2016 vil der være en spring cup for både pony og hest, samt en dressur cup for både pony og
hest.
Der lægges vægt på stævner, indenfor samme kalender år, af en vis kvalitet, mht. stævne niveau,
opvarmnings- og konkurrence faciliteter.
Margeritten spring cup 2016 vil således gå over alle udendørs C-springstævner, samt VNKR’s
indendørsstævner.
Margeritten dressur cup 2016 vil gå over alle udendørs C-dressurstævner, samt VNKR’s
indendørsstævner.
De 3 bedst placerede i hver cup præmieres således:
1. pladsen: Æresdækken + gavekort til Restaurant Margeritten
2. pladsen: Underlag + gavekort til Restaurant Margeritten
3. pladsen: Gavekort til Restaurant Margeritten

Vinder af hver cup er den ekvipage med flest point.
Skulle der være pointlighed om placeringerne til det samlede resultat, bliver den der har startet
den højeste klasse til sidste stævne bedst placeret. Er der stadig lighed, vinder den der har bedste
placering til sidste stævne.
Hvis en pony klasse kategori opdeles i flere afdelinger, tæller hver afdeling som en klasse for sig.
Der gives dobbelt point i alle klasser til finalestævnet i hver cup.
Point beregning v/Kennet Hemmingsen, stillingen/regler vil findes på www.d6-drf.dk

Margeritten spring cup 2016
Der kan samles point til følgende C-stævner:
VNKR 16.-17. jan, - der kommer flere så snart D6 stævneplan kommer.
Der kan samles point i alle de udskrevne C og D klasser til ovenstående stævner, og de vægtes lige.
Vinderne kåres til finalestævnet, hvor alle klasser tæller dobbelt.
Point beregning:
Alle der gennemfører en klasse får point afhængig af opnået placering + antal placerede +
sværhedsgrad
Skema til sværhedsgrads point spring
C & D Klasser
udskrevet som

Sværhedsgrad
metode ≠ B0

Sværhedsgrad
metode = B0

MB*/**

5

4

LA */**

4

3

LB */**

3

2

LC og lavere,
samt alle cm klasser

2

1

Margeritten dressur cup 2016
Der kan samles point til følgende C-stævner:
VNKR 20.-21. februar, - der kommer flere så snart D6 stævneplan kommer.
Der kan samles point i alle de udskrevne C og D klasser, og de vægtes lige.
Vinderne kåres til finalestævnet, hvor alle klasser tæller dobbelt.
Point beregning:
Alle der gennemfører en klasse får point afhængig af opnået placering + antal placerede +
sværhedsgrad
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