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DRF PONY STIL CUP 
 
Som stildommer til denne klasse bør der anvendes 1 eller 2 af de af DRF udpegede dommere til stilspringning. 
 
Der afholdes 1 hovedspringning, hvor primært rytterens springstil bedømmes med én samlet slut karakter fratrukket fejl. 
Omspringningen afgøres på fejl og tid som ved metode B1 – der giver ikke stilkarakter i omspringningen ved 
kvalifikationsstævnerne. 
 
Bedømmelse 
Dommeren skal bedømme og give en samlet karakter for stilspringingen ud fra følgende punkter: 

 Rytteren skal kunne ride en relateret afstand – som er på min. 3 og maks. 5 galopspring 

 Ponyen skal være i rigtig galop eller rettes til at være i rigtig galop rundt i vendinger 

 Helhedsindtryk af ekvipagen – herunder indgår at ekvipagen skal være reglementeret påklædt og ponyen 

velsoigneret og konkurrenceklar 

Der udleveres ikke et bedømmelsesskema efter ridtet – blot en samlet karakter. 
 
Der anvendes følgende karakterskala 
10 fremragende 
9 særdeles godt 
8 godt 
7 ret godt 
6 tilfredsstillende 
5-1 ikke bedømt 
 
Bedømmelse skal gennemføres med fokus på nedenstående punkter: 

 Villighed, opmærksomhed, spændstighed 

 Flydende grundtempo, regelmæssighed og harmoni med naturlig balance 

 Accept af biddet uden modstand 

 Regulerbar med reaktion på fremdrift, halve parader, anholdning og i øvrigt let på tøjlen 

 Vendinger i ret galop og til udvendige tøjle, dog stillet indad 

 Ekvipagen finder korrekt afspringsted til forhindringen, eventuelt ved reguelring 

Det bemærkes, at dommerne giver én fælles karakter. Der kan gives halve og kvarte point. 
 
Fejl under ridtet bedømmes således: 

 Ulydighed 1. gang: 0,5 strafpoint 

 Ulydighed 2. gang: diskvalifikation 

 Fald/styrt 1. gang: diskvalifikation 

 Nedslag eller ”ben i vand”: 0,5 strafpoint 

 For hvert påbegyndt sekund ridetid overskrider fejlfri tid: 0,1 strafpoint 

 Hvis ridetiden overskrider maximumtiden: diskvalifikation 

 Hvid slutpoint er negativt: diskvalifikation 
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Bedømmelserne bør ligge mellem 7 og 9. Ridt der bedømmes til stilkarakteren under 6 annonceres som ikke bedømt. 
Grunden til at bedømmelserne primært bør ligge mellem karakteren 7 og 9 er, at der ikke skal være for stor spredning 
blandt rytterne, så man undgår, at der er nogen ryttere, som føler sig til grin. 
 
Ekvipagens slutresultat, findes ved at dommerens karakter fratrækkes de idømte strafpoint. 
De 5 ekvipager med højeste pointtal og evt. ligeplacerede med nr. 5 deltager i en omspringning, der afvikles som i 
metode B1 på tid. 
De efterfølgende placeringer afgøres efter højeste point og hvis flere har samme antal point er de ligeplaceret. 
Ved finalen bedømmes både hovedrunden og omspringningen med stilkarakter. 
Banedesigneren skal sørge for, at der bliver lavet mindst en relateret afstand og gerne to mellem forhindringerne. 
 
Bedømmelserne bør holdes positive. 
 


