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JUNIORCUP
5.1 GENERELT
Junior Cup disciplinerne er delt op i følgende kategorier:
A
Tölt T.6
Tölt T.7
Stilpas PP 2

B
4-gang 4.3
5-gang 5.3
4-gang 4.4

C
Flagridt F r.1
Behændighed

D
Terrænridt CR 1
Lydighed redet FS 2
Lydighed for hånd FS 3

Junior Cup regler:
Blandt de 11 discipliner skal hver deltager vælge mindst 4 og højst 5
discipliner.
Hver deltager skal vælge mindst en disciplin af hver kategori (A-D),
og kan vælge en mere.
Hver rytter må kun deltage i en tölt klasse og en gangarts klasse.
Hver deltager må kun deltage med en hest.
Hvis en ovalbane disciplin har mere end 20 ryttere bliver der
arrangeret en B-finale.
Godkendt ridehjelm er påbudt, i hele Junior Cup ugen.
Hold show er obligatorisk for alle hold.
Junior Cuppens mest alsidige rytter kan findes ved at beregne
gennemsnittet af rytternes bedste karakterer i de 4 kategorier.
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5.2.1. HOLD SHOW (hele holdets show sammen)
Opgave:
Hele holdet, holdlederen og 1 til 4 heste skal indgå i showet.
Øvelsens længde er ca. 5 min. Showet kan vises på f.eks. - ovalbane
- pasbane - dressurbane - eller
i ridehus.
Bedømmelse:
Tre dommergrupper, hver bestående af to dommere, giver
karakterer fra 0 til 10 med halve point for: idé, udførelse, harmoni
og opfindsomhed.
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5.2.2. HOLD KONKURRENCE (Junior Cup Hold konkurrence).
Hold og Pointberegning:
Holdene bør bestå af 6 eller 7 ryttere, og bliver dannet i begyndelsen
af cuppen. Alle holdmedlemmer vil få hjælp til at tilmelde sig de
discipliner, der passer bedst for deres heste. Alle holdmedlemmer
skal starte i én disciplin for sit hold (to ryttere fra samme hold må
ikke vælge at starte for sit hold i den samme disciplin).
Holdet, skal med holdlederens hjælp vælge den disciplin, fra 1 til 11,
hver rytter skal deltage i for holdet.
Når holdets ryttere har fået points i “sine” discipliner, bliver den
dårligste pointsum trukket fra i sekretariatet. Hvis et hold har f.eks. 1
rytter mindre end de andre hold vil holdet blive tillagt en pointsum
svarende til holdets gennemsnit. Derefter lægges points fra disciplin
12. Hold show til. Holdet med den højeste pointsum vinder.
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