
  

Bestemmelser for Tværgående Cup – Distance 2021 

Formål 

Formålet med Tværgående Cup er at tilbyde ryttere i distancesporten en cup, hvor de kan samle point og 
rykke fra LB til MA. 

Kvalificerede 

Cuppen er åben for ryttere og heste, der er berettiget til at starte LB, LA eller MA jf. Distancereglementet. 
Ekvipager der har gennemført MA i kvalifikationsperioden (2019, 2020, 2021) kan dog ikke få point i LB. 

Udelukkelseskriterier 

Udelukket fra Tværgående Cup, er ekvipager der i kvalifikationsperioden (2019, 2020, 2021) har startet og 
gennemført S-klasser og FEI-klasser. 

Desuden skal udelukkelseskriterier anført i Distancereglementet overholdes.  

Afvikling 

Cuppen afvikles ved 4 udvalgte stævner, som en del af deres udskrevne klasser. 

7. marts 2021 Feldborg ridtet 

12. juni 2021 Hippoaden 

10. juli 2021 Mols Bjerge ridt  

13. november 2021 Feldborg Juleridt 

 
 

Klasserne afvikles som helt normale klasser, og der laves ikke særskilt præmieoverrækkelse, når ekvipagen 
opnår point til den tværgående Cup. 

 

Betingelser og pointsystem 
Point udregnes således 1 km=1 point. Point opnås så længe ekvipagen står noteret som godkendt på 
resultatlisten. 

I cuppen tæller max 3 ridt, heraf max to i hver klasse. Ved flere end to starter i hver klasse er det de 2 første 
gennemførte stævner, der tæller med. 

 

Yderlige gives der ekstra point ved: 
1 gennemført LB + 1 gennemført LA giver ekstra 10 Point 
1 gennemført LB + 2 gennemført LA giver ekstra 30 point 
1 gennemført LB + 1 gennemført LA + 1 gennemført MA giver ekstra 50 point 

 

 

 



  

Ved pointlighed afgøres cuppen ved at placeringer tæller med følgende point: 

1. Plads + 20 point 
2. Plads + 15 point 
3. Plads + 10 point 
4. Plads + 5 point 

 

Registrering af resultater 

Det opnåede resultat i hvert enkelt ridt registreres særskilt i et resultatark på rideforbund.dk, foruden at 
ekvipagen får registreret sine resultater på almindelig vis på DRF Go!.  
Tværgående Cups samlede resultat registreres ikke på DRF Go! men kun i resultatarket. 
 

Præmiering: 

Vinderen er den rytter der har opnået flest point. Vinderen modtager en præmie og bliver fejret ved 
Distancedagen 2022. 

 

 

 


