Bestemmelser for DRF Kæpheste Cup
- En turnering i kæphesteridning

BESKRIVELSE:
Formålet med cuppen er at introducere børn og unge i alderen 4-16 år til ridesporten på en ny måde – og
samlingspunktet er rideklubberne. Cuppen tager afsæt i kæphesteridning under ordnede forhold i DRF’s
klubber.
DRF Kæpheste Cup løber fra foråret 2021 til sommeren 2022 og består af en række kvalifikationsstævner
samt en stor finale, som afholdes i sommeren 2022. Kvalifikationerne afholdes af klubber under DRF, og målet
er, at der afholdes kvalifikationer i alle distrikter, så vi når så bredt ud som muligt.
Alle klubber kan afvikle max. 4 kvalifikationer pr. sæson, og disse kan med fordel afholdes i forbindelse med
allerede planlagte ridestævner i klubberne.
Cuppen deles op i tre aldersgrupper. Grupperne 8-12 år og 13-16 år kvalificerer sig til finalen på baggrund af
flest point fra kvalifikationerne, hvor det er gennemsnittet af de to bedste resultater, der er gældende. Man skal
desuden have deltaget i minimum 2 kvalifikationer. For den yngste gruppe, de 4-7-årige, er
konkurrenceelementet sekundært, og i denne gruppe opnås finalepladserne gennem lodtrækning. Der kan
deltages flere gange i samme klasse på forskellige kæpheste, men kun det bedste resultat registreres i DRF
kæpheste Cups kvalifikationsresultater.
DRF Kæpheste Cup afvikles i dressur, spring og ponygames. Klubben vælger selv, om den vil udbyde alle tre
aktiviteter en blot en enkelt eller to. Kvalifikationerne kan afvikles både indendørs og udendørs.

HVEM KAN STARTE:
• Alle ryttere fra 4-16 år.
Aldersgrupperne inddeles som følger ud fra fødselsår:
• 4-7 år = fødselsår 2014 – 2017
• 8-12 år = fødselsår 2009-2013
• 13-16 år = fødselsår 2005 – 2008
Aldersgruppen bestemmes altså af fødeåret og ikke fødselsdagen. Til finalen deltages i den aldersgruppe man
har kvalificeret sig i.

KÆPHESTEN:
• Kæphesten skal være udstyret med et hoved og kæphestepinden skal være min. 30 cm.
POINT:
• I alle kæpheste-discipliner gives der 20 point til nr. 1, 19 point til nr. 2, 18 point til nr. 3 osv. Hvis der er
mere end 20 deltagere i klassen, får alle de resterende deltagere 1 point.
Ved ligeplaceringer:
Ved ligeplacerede på f.eks. 2 pladsen udgår de næste placeringer alt afhængig af antal ligeplacerede
Eks 1.: 1. plads 20 point, 2 ligeplacerede på 2. pladsen 19 point, 4. pladsen 17 point.
Eks 2: 1. plads 20 point, 2. plads 19 point, 3 ligeplacerede på 3. pladsen 18 point, 6. plads 15 point
REGLER FOR AFVIKLING AF DE ENKELTE DISCIPLINER
SPRING:
• Individuel deltagelse.
• Banen består af 7-9 forhindringer.
• Der tildeles 1 fejl pr. forhindring ved nedslag af bomme. Vinderen er den med færrest fejl og hurtigst
tid.
Højde på spring & alder:
• 20 cm: 4-7 år
• 40 cm: 8-12 år
• 60 cm: 13-16 år
DRESSUR:
• Individuel deltagelse
• Der gives point for hver øvelse fra 1-10 (hele tal), og pointene lægges sammen til sidst og omregnes
til procent.
• Vinderen er en rytter der har redet til den højeste procent.
• Ved fejlridning fratrækkes 2 point pr. fejlridning. Dette noteres under fradrag på dressurkritikken.
• Det er ikke muligt at blive diskvalificeret.
• Der rides et nærmere defineret kæpheste-dressurprogram med en fastlagt idealtid. Ved pointlighed
opnår den rytter, som er tættest på idealtiden, flest point.
• Det er tilladt at få læst programmet op i alle aldersgrupper.

Dressurprogrammer:
• LC: 4-7 år
• MB: 8-12 år
• Grand Prix: 13-16 år
Alle dressurprogrammer og baneskitser vil kunne findes her.
PONYGAMES:
• Individuel deltagelse
• Deltagerne skal ride en bane med forskellige stafetlege fra breddeaktiviteten Ponygames.
• Banen består af 4-7 forskellige lege.
• Hvis man vælter noget, skal man selv rejse det op. Alle ting skal være på rette plads, inden man rider
videre. Vinderen er den med den hurtigste tid.
Gruppeinddeling:
• Ponygames 1: 4-7 år
• Ponygames 2: 8-12 år
• Ponygames 3: 13-16 år
Alle ponygames-opgaver findes her.
KRAV TIL BANEMATERIALE:
Spring:
• Støtter: Ingen begrænsning
• Bomme: Skal være max. 3-4 cm. Ø, hvis de er af træ. Lette materialer (f.eks. PVC rør) op til 5 cm. Ø.
• Nummerskilte: Ingen begrænsning. Skal dog være læseligt
• Start & mål: Ingen begrænsning. Skal dog være læseligt
Dressur:
• Banehegn: Ingen begrænsninger
• Bogstaver: Ingen begrænsninger
• Banestørrelse 8 x 16 m
Ponygames:
• Ponygames-opgavemateriale: Ingen begrænsning. I ponygames-opgaverne står der beskrevet, hvilke
materialer der kan bruges.
• Start & mål: Ingen begrænsning. Skal dog være læseligt
DOMMER & TIDSTAGER:
• Der skal være dommer og tidtager til hver klasse.
• Ingen krav til status, se dog dommervejledning
ROSETTER:
Alle deltagere i kvalifikationerne modtager en DRF Kæpheste Cup roset. Der modtages en roset pr. rytter. Pr.
stævne.
PRIS FOR TILMELDING
Vi anbefaler, at prisen for deltagelse i DRF Kæpheste Cup er kr. 40,- men det står klubben frit for.

FINALEN:
Der afvikles i sommeren 2022
Antal finaledeltagere:
- Spring 20 cm (4-7 år): 30 pladser (lodtrækning)
- Spring 40 cm (8- 12 år): 60 pladser
- Spring 60 cm (13-16 år): 60 pladser
- Dressur LC: 30 pladser (lodtrækning)
- Dressur MB: 60 pladser
- Dressur Grand Prix: 60 pladser
- Ponygames 1: 30 pladser (lodtrækning)
- Ponygames 2: 60 pladser
- Ponygames 3: 60 pladser
PRÆMIER:
Der uddeles flotte finalerosetter til alle finaledeltagere samt ærespræmier til vinderne.

