Topponyer Stil Cup 2020
Topponyer Stil Cup er en turnering i dressur for unge ponyryttere med fokus på rytternes grunduddannelse.
Kvalifikationerne rides i LB3-B og finalen i LA1-B.
Turneringen har som formål sammen med programridning, at styrke rytternes grundlæggende ridefærdigheder gennem
fokuseret vurdering af korrekt opstilling samt indvirkning på ponyen. Med et øget fokus på rytternes grunduddannelse,
rettes opmærksomheden også mod ponyernes velfærd i øjeblikket samt holdbarheden på længere sigt. Begge dele
afhænger af, at ponyerne rides og trænes korrekt, og at de ikke belastes unødigt/forkert. I den sammenhæng, er
rytterens korrekte og diskrete brug af hjælperne, samt en opstilling i god balance, vigtige parametre.
Der afvikles 6 kvalifikationer fordelt over landet i perioden ultimo april til ultimo juni.
Topponyer Stil Cup koncept
Rytteren gennemrider sit normale dressurprogram, som bedømmes efter almindelige bedømmelse kriterier dog uden de
sidste samlede karakterer. Rytterens indvirknings karakter.
Udover det ordinære program bedømmes ridtet af en stildommer som fokuserer på rytteren:
- Rytteren sidder i korrekt ligevægt og balance, samt følger hestens bevægelser med et uafhængigt sæde.
- Korrektheden af rytterens opstilling, hjælpernes indvirkning, indfølingsevnen, rytterens indvirkning på ponyen,
såvel som effekt af hjælperne.
- Rytteren har forståelsen af at ride ponyen korrekt til biddet via schenklen og sæde med en let, følsom hånd.
- Rytterens forståelse for kontrol af ponyens tempo, bøjning, ligeudretning, samt øvelsens forberedelse.
Startberettigede ponyer og ryttere
Topponyer Stil Cup 2020 er åben for ryttere der er født mellem år 2007 til 2011 (9-13 år). Rytteren skal have betalt sin
rytterlicens og ponyen skal være konkurrenceregistreret samt ponymålt.
Turneringen er åben for ekvipager og ryttere, der indenfor kvalifikationsperioden ikke har startet højere end
sværhedsgrad 2 ved C-stævner. Der er ingen krav til ponyen. Selv om ekvipagen eller rytteren ændrer status i løbet af
turneringen, er det status på tidspunktet for anmeldelsesfristen til kvalifikationen, der afgør startberettigelsen.
Generelle bestemmelser for kvalifikationer samt finale
Topponyer Stil Cup er ikke pointgivende og resultaterne registreres ikke på DRF Go!
Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement 2020 gældende.
De tre bedst placerede ekvipager pr. kvalifikationsrunde kvalificeres til finalen.
En rytter kan maks. starte to kvalifikationsklasser.
Hvis en rytter er i top 3 i en kvalifikationsklasse og dermed kvalificerer sig til finalen, må denne rytter ikke starte flere
kvalifikationsrunder.
En rytter må kun starte på en pony pr. kvalifikation Alle 3 ponykategorier rider mod hinanden i samme klasse. Klassen
afvikles udelt.
Maksimum 30 ryttere i en kvalifikationsklasse – der kan kun tilmeldes via DRF Go!. Hvis klassen bliver fyldt, skal klubben
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oprette en venteliste.
Der er ikke krav om opstaldning hverken ved kvalifikationer eller finalen. Ved finalen skal der dog tilbydes opstaldning.
Bedømmelser
Cuppen dømmes af 2 slags dommere - dressurdommer og stildommer.
Dressurdommeren dømmer programridningens enkelte øvelser og berideren dømmer opstilling og indvirkning. Begge
resultater tæller med i det samlede resultat og vægtes 50/50.
Ved lige placeret, er det stildommerens karakter der tæller højst. Hvis der er yderligere lighed hos stildommeren, er det
Indvirkningskarakteren der bestemmer placering.
Der forefindes speciel LB3-B og LA1-A kritik til brug for turneringen uden de afsluttende karakterer.
Der forefindes specielt stilkritik til brug for stildommer.
Kvalifikationsrunderne
Kvalifikationsklassen udskrives i LB3-B
Kvalifikationsklasserne afvikles udelt og alle ponykategorier rider mod hinanden
Dommere
Dansk Ride Forbunds Dressurudvalg udpeger stildommeren. Klubben skal selv finde dressurdommer som skal være
minimum C-dommer.
Startorden kvalifikationsklasser:
Klassen afvikles udelt – alle kategorier mod hinanden. Der foretages elektronik lodtrækning om startrækkefølgen.
Tilmelding
Tilmelding kan udelukkende ske på DRF Go! efter først-til-mølle-princippet. Hvis klassen bliver fyldt, kontakter man
klubben for at komme på venteliste.
Indskud
Kvalifikationsklasser: 160 kr.
Indskuddet tilfalder den arrangerende klub.
Placeringer og præmiering i kvalifikationsrunder
Antallet af placeringer afgøres af antal starter i henhold til Dansk Ride Forbunds Reglement.
Alle startende ekvipager modtager en Stil Cup Rosette
Vinderen af hver kvalifikationsrunde modtager et underlag.
Placerede ekvipager modtager dotering.
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1 plads
300 kr.

2 plads
250 kr.

3 plads
200 kr.

4 plads
150 kr.

Øvrige plac.
150 kr.

Finalen
Finalen rides i LA1-B i 2 afdelinger over 2 dage. Resultaterne for de 2 afdelinger lægges sammen for at finde vinderen.
Startberettiget i finalen er de 3 bedste ekvipager fra hver af de 6 kvalifikationsrunder.
Startorden finalen
Der trækkes lod om startorden i begge finalens afdelinger. Lodtrækningen finder sted senest kl. 18.00 dagen, før
konkurrencens afvikling.
Dommere
Dansk Ride Forbunds Dressurudvalg udpeger 1 dommer (minimum B-dommer) og 2 stildommere til finalen.
Tilmelding
Tilmelding kan udelukkende ske på DRF Go!
Indskud
Finalen: 410 kr.
Indskuddet tilfalder den arrangerende klub.
Placeringer og præmiering i finalen
I finalen er der rosetter til alle startende.
Der er fem placerede i finalen uanset antal starter.
1. pladsen vinder et værdibevis til et ophold på en uges ridelejr i 2020 på Hovgaard Rideklub. Derudover modtages
æresbånd og dækken.
2. og 3. pladsen modtager et dækken og 4. og 5. pladsen modtager et underlag.
Præmieoverrækkelsen foregår til pony.
1 plads
1000 kr.

2 plads
800 kr.

3 plads
600 kr.

Det er muligt for Dressurudvalget at udstede wildcards til finalen.
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4 plads
500 kr.

5 plads
400 kr.

