Bestemmelser for TREC PTVinter Cup 2021-22
I denne Cup konkurreres på forhindringsbane (PTV fasen).

PTVinter Cup
Klasser: PTVinter Cup afvikles i klasserne T0, T10 og T20.
Hvem kan deltage:
• Klasserne er åbne for alle. Dog gælder udelukkelser for resultater opnået ved deltagelse i
stævner med tre faser.
• Medlemmer af TREC Danmark kan kvalificere sig og ride finalen. Ikke medlemmer må starte
PTVinter Cup stævner uden mulighed for kvalifikation og finale.
• Ekvipagerne bliver ikke udklasset i løbet af Cuppen, ligesom Cup-resultater ikke medregnes i
udelukkelser ved stævner afviklet med alle tre faser.
• Ekvipagerne vælger selv, om de deltager i PTVinter Cup klasse T0, T10 eller T20 – dog skal
reglerne for udelukkelse overholdes jf. ovenstående punkt.
• Ekvipager, der er udelukkede fra start i klasse T00-T20, må gerne ride med ”til bedømmelse”,
de betaler normalt indskud, i disse klasser, men er uden for placeringsudregning.
• Hesten/ponyen må startes af maksimum to forskellige ryttere, hver rytter må starte max. to
klasser.
• Ekvipager, der er udelukkede fra start i klasse T00-T20, må gerne ride med ”til bedømmelse”,
de betaler normalt indskud, i disse klasser, men er uden for placeringsudregning.

Pointberegning
•
•

PTVinter Cup klasser med minimum 10 forhindringer er pointgivende.
Ekvipagens opnåede point i den enkelte klasse divideres med antallet af forhindringer.
Dette pointtal (fx 83:11 = 7,55) indberettes til TREC Danmark. Den samlede stilling opdateres
med nye pointtal efter hvert stævne.

Finale i PTVinter Cup
• Der skal være minimum 4 startende ekvipager for at finalen afholdes
•
•
•
•
•

De 15 ekvipager henholdsvis øst og vest for Storebælt med højst point samt lige placerede
med nr. 15 er startberettigede ved finalerne.
En ekvipage kan kun deltage i én Cup finale. Har ekvipagen kvalificeret sig til flere Cup finaler,
skal finalen rides i den højeste klasse.
Der afvikles finaler øst og vest for Storebælt i klasserne T0, T10 og T20.
Finalerne afvikles ultimo marts 2022.
Ved point lighed i finalen er tiden gældende, så hurtigste rytter bliver placeret bedst.

Til stævnearrangørerne
Nedenstående er gældende for afvikling af kvalifikationsstævner i PTVinter Cup:
• Propositioner skal offentliggøres på www.TREC.dk.
• Senest syv dage efter stævnets afholdelse skal resultatliste i excel-format sendes til TREC
Danmark på mail: tina@trec.dk.
• TREC Danmark leverer rosetter til alle ryttere med gennemført PTVinter Cup klasser ved alle
kvalifikationsstævner.
• TREC Danmark leverer rosetter til alle finaledeltagerne samt præmie til vinderen af hver
finaleklasse.
• Rosetter til de placerede ryttere leveres af stævnearrangøren.

