Agria og Dansk Ride Forbunds VM-Holdturnering, Herning
I anledning af VM i Herning i 2022, udbyder Dansk Ride Forbund i samarbejde med Agria Dyreforsikring en VMholdturnering, hvor bredden i sporten og sammenhold er i højsædet.
Turneringen er en holdturnering, hvor holdet henter point i alle Dansk Ride Forbunds discipliner. De bedste hold mødes
til finalen, der afvikles under netop VM i Herning i 2022.
Holdturneringen afvikles på et niveau, hvor så mange som muligt kan være med, og hvor man trygt kan prøve kræfter
med nogle af de discipliner, man måske ikke før har prøvet. Der er også mulighed for, at ryttere kan være med til
stævnerne på E-niveau uden krav om medlemskab af en klub under DRF.

Startberettigede ryttere og heste
Et bruttohold består af 6-8 ekvipager.
Holdets sammensætning skal meldes til DRF inden første start i VM-holdturneringen.
Der kan ikke efterfølgende ændres i holdsammensætningen, herunder suppleres med flere ekvipager.
Hver rytter og hver hest må kun være repræsenteret en gang og må aldrig være repræsenteret på mere end et hold.
Der må ikke indbyrdes på holdet byttes hest. Har en ekvipage været til start i en hvilken som helst disciplin, må hesten
ikke optræde med en anden rytter (voltigering undtaget).

Udelukkelser
Udelukkelser i spring og dressur i henhold til OUT.
Udelukket for military (St. Hestedag Cup) er ryttere, der har gennemført CNCP1*/CNC100 eller højere i
kvalifikationsperioden.
Udelukket i distance er ryttere, der har gennemført LA el. højere indenfor kvalifikationsperioden.
Udelukket i voltigering er udøvere, der har startet 1* eller højere indenfor kvalifikationsperioden.
Ingen udelukkelser i Kæphesteklasser og i ForhindringsCup.

Tilmelding
Alle ekvipager skal melde via rideforbund.dk i fanen Go.
Derudover skal der sendes en mail til VM2022@rideforbund.dk med holdnavn og holdsammensætning.
Sammensætningen skal nøjagtigt matche holdets tilmeldte ekvipager på rideforbund.dk
Link til tilmeldingsblanket findes her: https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-ogdrfs-vm-holdturnering-herning-2022
Først når bruttoholdet er meldt via rideforbund.dk og mail er bekræftet, er det et aktivt hold i turneringen.
Der skal tilmeldes via rideforbund.dk til alle stævner, der gælder i turneringen.
For klasser, der afvikles på E-niveau, er det ikke et krav med medlemskab af en klub under DRF. Ved tilmelding kan der
benyttede den fiktive ”VM-klub”, der er oprettet til samme formål.

Generelle bestemmelser
Der er ingen krav til, hvor mange starter hver holddeltager skal have i perioden.
Lykkes det holdene at optjene point i min 5 forskellige discipliner, optjenes der bonuspoint.
De hold der kan gennemføre samtlige discipliner, optjener max bonuspoint.
Alle konkurrencer afvikles i henhold til gældende bestemmelser i DRFS som til enhver tid er at finde på
www.rideforbund.dk
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Afviklingsperiode
Turneringen løber i perioden 1. juni 2021 – 30. juni 2022.
Hold kan løbende tilmeldes i hele perioden.

Afvikling
Undtaget dressur og spring afvikles alle klasser på E-niveau, således at hverken rytterlicens eller ABC
konkurrenceregistrering af hest er nødvendigt.
I dressur og spring kan der både udskrives klasser på E-niveau (max sværhedsgrad 0) og D-niveau (dog max
sværhedsgrad 2).
Der udbydes klasser til følgende antal stævner:
Dressur: 15 pr. distrikt i perioden (fordelt på de forskellige sværhedsgrader). Max til 2 pony- og 2 hesteklasser pr. stævne.
Spring: 15 pr. distrikt i perioden (fordelt på de forskellige sværhedsgrader) Max til 2 pony- og 2 hesteklasser pr. stævne.
Military: Alle Store Hestedag cups i perioden
Distance: Alle stævner i perioden
Voltigering: Alle stævner i perioden (der oprettes en særskilt VM-klasse)*
ForhindringsCup: Alle aktiviteter i perioden
Kæphest: Alle stævner i perioden
*voltigering: Der oprettes en særskilt klassetype, der afvikles i én runde med obligatoriske øvelser – svarende til sværhedsgrad 0. Der kan afvikles i
enten skridt eller galop.

Point
Der optjenes point til alle VM turnerings-klasser i perioden efter følgende system:
Dressur*
5 point for ridt over 63 % - og 1 point for deltagelse, hvis der ikke opnås 63 %
Springning*
5 point for fejlfri runde - og 1 point for deltagelse, hvis der ikke opnås en fejlfri runde
Military
15 point for gennemført ridt - og 1 point for deltagelse, hvis ridtet ikke gennemføres
Distance
15 point for gennemført ridt - og 1 point for deltagelse, hvis ridtet ikke gennemføres
Voltigering
15 point for gennemført program – og 1 point for deltagelse, hvis programmet ikke gennemføres
ForhindringsCup 15 point for gennemført ridt - og 1 point for deltagelse, hvis ridtet ikke gennemføres
Kæphest
5 point for gennemført
Der opnås ikke point ved diskvalifikation eller status udgået/opgivet.
*For dressur og spring gælder det, at til hver klasse kan maksimalt 4 ryttere på holdet optjene fuldt antal point. Alle på holdet kan dog deltage og optjene
deltagerpoint.
Klasser skal være beskrevet i reglementet og skal kunne rides selvstændigt (fx gælder klasser med trækker eller ”bom-på-jord” klasser ikke).

Hold, der har gennemført 5 discipliner optjener 50 bonuspoint
Hold, der har gennemført alle discipliner optjener 100 bonuspoint.

Indskud
Indskud i klasser/ridt, der tæller som kvalifikationer, fastsættes af den arrangerende klub.

Præmiering
Hver start til VM-holdturneringen, der udløser point, belønnes med en VM 2022-roset.
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Finale: fredag til søndag d. 12. – 14. august 2022
Deltagende hold
Kvalificeret til finalen i VM-holdturneringen er de 20 bedste (samt eventuelt ligeplacerede) hold på landsplan, eventuelt
suppleret med det bedste hold fra Bornholm.
Er et hold fra Bornholm efter kvalifikationer placeret som et af de 20 bedste hold på landsplan, suppleres der ikke op
med endnu et hold.
Ved mere end 22 kvalificerede hold (pga. ligeplacering), trækkes der lod blandt de ligeplacerede hold.
Holdene skal minimum kunne stille med 4 ekvipager til finalen for at være startberettigede.
Der suppleres op ved forfald af hold indtil 7 dage før første finaledag.

Discipliner
Samme som kvalifikationer

Afvikling
Der afvikles over 3 dage, hvor hver disciplin vil være repræsenteret 2 af dagene.
Der afvikles procentklasser i dressur, og i springning afvikles i intervalspring (stilspringning). Military afvikles også som
stilbedømmelse.
Alle skal kunne ride to gange pr. dag + evt. deltage i en kæphesteklasse. Man må ikke ride 2 gange i samme disciplin pr.
dag.

Point
Samme system som i kvalifikationer for disciplinerne distance, voltigering, ForhindringsCup og kæpheste.
I disciplinerne spring, dressur og military differentieres pointene, som hver rytter kan tjene til holdet, baseret på endeligt
resultat:
Finalepoint
1
5
7
9
12

Dressur
(Procent)
0-63 %
63,01-66%
66,01-69%
69,01-72%
72,01 og højere %

Springning/military
(Slutkarakter)
0-5
5,1 - 6,0
6,1 - 7,0
7,1 - 8,0
8,1 og højere

Der kan ikke optjenes bonuspoint i finalen
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Indskud
Prisen for deltagelse i finalen udgør DKK 3.000, - pr. person.
Der dækker følgende:
•
•
•
•

Indskud i finalen + opstaldning
Overnatning i lejet campingvogn
1 Billet til Equipark torsdag, fredag, lørdag og søndag
1 Billet til Stutteri Ask Arena fredag og lørdag (inkl. Show lørdag aften d. 13/8-22)

Uden overnatning eller ved medbringelse af egen campingvogn er prisen DKK 2500,Transport til og fra Herning + forplejning betales af deltagerne.

Præmiering
Deltagerne på de 5 bedst placerede hold modtager alle æresdækkener og ærespræmier.
Alle finaledeltagere modtager en finaleroset og en staldplakette.
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