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Danmarks Cup Ponyer   

 

Danmarks Cup for ponyer er for ekvipager på C-niveau. 

En rytter kan kun deltage i en Danmarks Cup pr. år. Det er tilladt for en rytter at starte Danmarks Cup for ponyer 

med max to ponyer uanset ponykategori.  

Ryttere, der i indeværende kalenderår har deltaget i DRF mesterskab for ponyer, CH/JR/YR, samt Danmarks Cup 

for heste i springning, kan ikke deltage i Danmarks Cup for pony.  

Afvikling 

Danmarks Cup for pony afvikles over 3 konkurrencedage. Efteranmeldelsesfrist er mandag inden stævnets start. 

Der betales et samlet indskud for deltagelse. 

LB Danmarks Cup 

Kun åben for ryttere med rytterkategori 2 

Klassen afvikles for ponykategori I, II og III. 

LA Danmarks Cup 

Åben for rytter med rytterkategori 2 eller 3. 

Klassen afvikles for ponykategori I, II og III. 

MB Danmarks Cup 

Åben for ryttere med rytterkategori 4 eller 5. Rytteren må ikke have gennemført sværhedsgrad 5 ved FEI, A, B eller 

C-stævner i kvalifikationsperioden. 

Klassen afvikles for ponykategori I og II. 

1.afd. rides i 1* metode B0 og hver rytter må ride på 2 ponyer. Der er elektronisk lodtrækning om startorden. 

2.afd rides i 1* metode B0 og hver rytter må ride 2 ponyer. Der trækkes lod om startorden. 

Finalen 

Finalen rides i 2* stilspringning metode S2. Startberettigede til finalen er de 20 ekvipager med færrest antal fejl 

sammenlagt efter 1. og 2. afdeling, samt ekvipager med samme antal fejl som den sidste startberettigede ekvipage. 

Udgår en ekvipage i en afdeling, så får de fejl svarende til den ekvipage der har flest fejl, tillagt 5 fejl. Udgår en 

ekvipage af to afdelinger kan de ikke deltage i finalen  

 

Ingen rytter må starte mere end én pony i finalen. Ryttere der er kvalificeret på mere end en pony, kan frit vælge, 

hvilken pony de starter i finalen.  
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Der skal meldes til start senest 2 timer efter afslutningen af 2. afd. Startorden i finalen er således, at først startende 

er den ekvipage med flest fejl sammenlagt, efter 1. og 2. afdeling. Ved ligeplacering er startorden fra 2. afd. 

gældende.  

Samlet resultat af Danmarks Cup for ponyer 

Det samlede resultat af Danmarks Cup for pony beregnes ved at tage summen af fejl fra 1. afd og 2 afd. og 

dividere det med 8. Dette trækkes fra det resultat, der er opnås i finalen.  

Ved lige antal point til 1,2 og/eller 3. pladsen foretages omspringning med ny stilkarakter – som i metode S4 i 

henhold til punkt 82.1.1 i Springreglementet. For øvrige placeringer er ekvipager med samme antal point, 

ligeplaceret. 

Præmiering 

Der er ingen præmier i finaleklassen, men derimod for den samlede Danmarks Cup. 

Der er placeringer til de 10 bedst placerede i den samlede Danmarks Cup, uanset antallet af startende.  

Dansk Ride Forbund giver rosetter til de plaén cerede i den samlede Danmarks Cup, samt æresdækken, æresbånd 

og plakette til vinderen af Danmarks Cuppen.  

Registrering af resultater 

1. og 2. afd. registreres som selvstændige klasser med stævnefaktor for stævnet.  

Finalen registreres ligeledes som en selvstændig klasse, med resultater opnået for selve klasse. Det samlede 

mesterskab registreres i en særskilt klasse. 


