IKONIC CUP
Kval tillfällen: Henriksdals RF tävlingar 180512 och 180615 samt Stensäter RF tävlingar 180606 samt
180720.
Öppen för ryttare på ridhäst tävlandes för svensk ridklubb. Ryttare får inte ha startat 1,40 eller högre
de senaste 24 månaderna innan första kvaltillfället. Häst måste vara startberättigad enligt regler i TR.
Anmälan till cupen görs genom att sätta in 150 kr på bg 5695-3243 senast 180502. På BGinbetalningen skall ryttarens och hästens namn framgå samt mejladress dit kvalpapper skall skickas.
Poängställningen kommer att kunna följas på www.rytteriet.nu
Vanlig klasskostnad betalas. Finalen rids på Henriksdals RFs tävling 180817—19.
Antal hästar/ryttare: Ryttare får kvala med obegränsat antal hästar förutsatt att anmälningsavgiften
betalats för samtliga hästar. Dock får ryttare endast rida en häst i finalen. Ryttare som kvalat mer än
en häst till finalen får välja vilken häst hen rider.
Kvalificering: Alla kvalen rids i avdelning A 120 cm, i klass märkt IKONIC CUP. Placering i klassen
avgör poäng enligt följande – 1:a plats erhåller 12 poäng, 2:a plats 10 poäng, 3:e plats 8 poäng, 4:e
plats 6 poäng, 5:e plats 4 poäng, därefter 2 poäng till resterande placerade. De 20 ekipage med högst
totalpoäng efter samtliga kval går vidare till finalen. Vid lika antal poäng på plats 20, går samtliga
dessa till final. Antal placerade är dock alltid 5. Priser i kvalen: Inga Cup-specifika priser då kvalen rids
i klass öppen för fler ryttare.
Final: Rids i avdelning A 125 cm bed. A1:a på Henriksdals RFs tävlingar 180817—19. Till finalen går de
20 bästa ekipagen. Startordningen i finalen blir omvänd dvs det ekipage med högst antal poäng
startar sist, den med näst högst antal poäng nästsist osv. Ekipage som kvalificerar sig till final räknas
som startanmäld i finalen. Ryttare med två eller fler hästar måste meddela Henriksdals RFs
sekretariat senast tisdag 14 augusti kl 18.00 med vilken häst dom avser delta i finalen. Samma sak
gäller ryttare som inte avser delta i finalen. Sekretariatet meddelar i så fall nästa i placeringsordningen att ekipaget kommit till final senast tisdag 14 augusti kl 19.00.
Priser i finalen:
1:a pris Rosett IKONIC segertäcke, IKONIC ”Elite” sadel, värde 29500 kr
2:a pris Rosett IKONIC hoppgjord ”Safesystem” med IKONIC brösta ”Safesystem”, värde 4200 kr.
3:e pris Rosett IKONIC ”Elite” anatomic träns, värde 1900 kr
4:e pris Rosett IKONIC pannband swarowski och IKONIC schabrak värde 850 kr
5:e pris Rosett IKONIC schabrak, värde 400kr

Tvist om regler: Henriksdals RF i samarbete med Stensäters RF har tolkningsrätt.

