
 

DRF og Agrias Mesterskabs Cup i military for kat. 2 og 3 

 
Afvikling 

DRF og Agrias Mesterskabs Cup i military afvikles over en række kvalifikationsstævner og en finale.  

Vinderen og mester er den ekvipage for henholdsvis kat. 3 og kat. 2, der samler flest point sammen over kvalifikationer 

og finale. 

Cuppen afvikles i CNCP70 for kat. 3 og i CNCP80 for kat. 2 

Alle stævner med klasser i CNCP70 og CNCP80 i sæsonen tæller med. 

Klasserne må gerne afvikles som åbne (almindelige) klasser, men pointtildeling afgøres af placering i henhold til cuppen 

og ikke i selve klassen. 

Eksempel: Nr. 1, 2 og 3 er kat 1 ponyer og 4. pladsen en cupdeltager. Denne cupdeltager vil således få point svarende til 

førstepladsen. 

 

Startberettigede ponyer og ryttere 

Åben i henhold til kvalifikationskrav i militaryreglementet. 

Ryttere skal aldersmæssigt opfylde kravene beskrevet i reglementet. Ellers ingen udelukkelser 

Hver rytter må starte 2 ponyer. Det kan fordele sig som 2 ponyer i samme kategori, eller 1 pony i 2 forskellige kategorier.  

 

Adgang til finalen 

Alle ekvipager der har opnået point (og dermed gennemført en kvalifikation) er kvalificeret til finalen.  

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange kvalifikationer en ekvipage kan deltage i, men det er de 3 bedste resultater 

opnået i kvalifikationerne, der tæller i ekvipagens samlede resultat. En ekvipage kan således maksimalt samle 75 point 

sammen, der kan medbringes til finalen.  

 

Point 

Der tildeles point til alle startende ekvipager i alle kvalifikationer samt i finalen efter nedenstående skemaer. 

Man skal have gennemført en klasse for at få point for kvalifikationsstævnet. 

Kvalifikation  Finale 

Placering Point  Placering Point 

1 25  1 50 

2 22  2 44 

3 20  3 40 

4 18  4 36 

5 15  5 30 

6 12  6 24 

7 - øvrige 10  7 - øvrige 20 

 

Resultatet 

Vinder for henholdsvis kat. 2 og kat. 3 er den ekvipage, der har opnået flest point sammenlagt i kvalifikationer og finalen. 

For at vinde den samlede mesterskabscup, skal ekvipagen ride og gennemføre finalen. 

Præmiering 

Til alle kvalifikationer modtager cupdeltagerne rosetter, såfremt ridtet er gennemført. 

Til finalen er der rosetter til alle startende, der gennemfører, samt medaljer til top tre og dækken til vinderen. 

Se også Fælles Bestemmelser pkt. 88 og 89 


