Regelsæt for HRS Cup 2020
Ved stævnet d.26/9-20 vil der være mulighed for at melde til i HRS Cup 1. afd. Hvis
man opnår 63% eller derover kvalificerer man sig til at ride 2. afd., hvor vinderen af
cuppen findes.
Det vil foregå således, at der bliver en cup for elevryttere, halvpartsryttere og øvrige
medlemmer (fx. privatryttere).
● HRS Cup Elev (Elevryttere som rider på Hovgaards elevheste) LD1-LB3 B-bane
● HRS Cup Halvpart (Halvparter som rider på Hovgaard elevheste) LC1-LA6
B-bane
● HRS Cup Øvrige HRS (Øvrige HRS medlemmer) LC1-MB3 B-bane og A-bane
Man kan kun ride 1 gang i cuppen, så hvis man ønsker at ride en gang mere ud over
cuppen, kan man melde sig til i en almindelig showklasse.
Alle tilmeldte ryttere i 1. afd. af HRS Cuppen, skal som minimum ride til 63% for at
kvalificere sig til at ride 2. afd af HRS Cuppen. Vinderen af HRS Cuppen findes ved at
lægge de opnåede procenter fra 1. afd. og 2. afd. sammen, og den med den højeste
opnåede procentsum bliver vinder af HRS Cuppen. Hvis det skulle ske, at to ryttere
opnår den samme procentsum, vil den rytter der har redet til flest point i 2. afd.
vinde.
Der vil være placeringer til 1, 2 og 3, de øvrige deltagere vil modtage en
deltagerroset.
HRS Cuppen er ikke åben for ryttere, der har opnået en placering til C-stævner eller
derover, i programmet under eller i det pågældende program der ønskes at rides.
MEN hvis man derimod rider et program højere, er det tilladt at deltage.
Hvilket program må du stille op i til HRS Cuppen:
Hvis du har opnået en placering og fået roset 3 gange i et givet program fx LC1, skal
du rykke op i en LC2. Hvis man til tidligere elevstævner har udklasset sig selv fra LC1,
gælder reglen også, og man skal derfor stille op i LC2 i stedet.

