Propositioner

TREC Cup 2014
Kvalifikationsstævner i Distrikt 2 til Landsfinalerne 2014
TREC er en ny breddedisciplin i Danmark, som består af tre opgaver:
Orienteringsridt:
Der rides en markeret rute i en
bestemt hastighed. Her gælder
det ikke om at ride stærkt, men
at finde idealtiden. Man rider
sammen mindst 2 og 2.

Gangartstest:
Hestens grundridning og lydighed
vises. Her opnår man flest point ved
en langsom kontrolleret galop (trav
eller tölt kan vælges) og en energisk
fremadsøgende skridt. Målet er et
jævnt tempo og at ride helt lige.

Forhindringsbanen:
Består af små overkommelige
naturforhindringer/lydighedsopgaver,
der skal løses fra jorden eller til hest.
Der gives 0-10 point for hver opgave.
Det er tilladt at undlade at udføre alle
opgaver, disse vil give nul point.

TREC Cup stævner 2013/2014:
1. kvalifikation

Søndag den 17. november 2013

Overdommer:
Susanne Petersen

Anmeldelsesfrist 8. november
på mail: staevneudvalg@live.dk
reg. 2255 kontonr. 8969175542.

2. kvalifikation
Overdommer:
Tina Foldager

Distriktsfinale
Overdommer:
Tina Foldager

Søndag d. 6. april 2014
Anmeldelsesfrist 28. marts
på mail: staevneudvalg@live.dk
reg. 2255 kontonr. 8969175542

Søndag d. 4. maj 2014
Anmeldelsesfrist 25. april
på mail trec@lisakjer.dk
reg. 2418 kontor nr. 8477423516

Nordøstsjællands Rideklub
Nygård Ridecenter
Hellebækvej 46, Nygaard
3000 Helsingør
www.nygaard-ridecenter.dk
Nordøstsjællands Rideklub
Nygård Ridecenter
Hellebækvej 46, Nygaard
3000 Helsingør
www.nygaard-ridecenter.dk
Gribskov Rideklub
Præstevejen 60
3230 Græsted
www.gribskovrideklub.dk

Stævnernes afvikling: Hvert stævne består af et orienteringsridt 7,5-9 km med en fejlfri hastighed på mellem
8 og 10 km/t, 11 forhindringer samt gangartsprøve. Orienteringsridtet rides i hold på 2-4 ekvipager. Ønsker
man at ride sammen med en makker, skal dette oplyses på tilmeldingsblanketten. Deltagere uden makkere
sættes sammen af stævnearrangøren. Enkelte steder på ruten vil det være påbudt at skridte. Respekteres
dette ikke, kan stævnearrangøren diskvalificere ekvipagen. Al passage af andre ryttere og skovgæster skal
foregå i skridt.
Arrangementet er et heldagsarrangement. Der er præmieoverrækkelse sidst på dagen. Alle deltagende får
rosetter fra Distriktet; Placeringsrosetter til alle individuelle placeringer og gennemført til alle øvrige. Derudover
gives der placeringsrosetter til hold jf. DRF.
Se næste side for stævnebestemmelser.
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Bestemmelser for disse stævner:













Det forventes at deltagende ryttere har læst TREC-delen i Breddereglementet.
Stævnerne er almindelige TREC-stævner og er åbent for alle klubber i alle distrikter. Derudover er der
kvalifikation til Landsfinalernes TREC Cup for ryttere i Distrikt 2.
”Ponyalderen” gælder ikke i TREC, dog skal alle ekvipager være harmoniske. Det er tilladt at have
trækker og modtage hjælp, dog giver det ved nogle opgaver strafpoint. BEMÆRK: Deltagere i
kvalifikationen skal gennemføre ridtet uden hjælp.
Tilmelding: Tilmelding skal ske til den arrangerende klub – mailadresse og kontonummer findes under
stævnedatoerne. Tilmeldingen er først gyldig når startgebyr er registreret i bank. Startgebyr: 250 kr. pr.
ekvipage. Oplys rytters navn på overførsel.
Max antal deltagere til hvert stævne: 40 ekvipager.
Program med starttider, rutekort, forhindringer og øvrig information kan ses på den arrangerende klubs
hjemmeside senest 7 dage inden stævnet.
Specielt for ryttere, der rider kvalifikation: Landsfinalerne er kun for hold. Ønsker man at deltage til
kvalifikationen, skal et hold bestå af 3 eller 4 ekvipager, hvoraf de tre bedste resultater lægges sammen.
Højeste procent vinder. Det skal angives på anmeldelsen, hvis man deltager i kvalifikationen og hvem
holdet består af, samt hvilken klub rytterne er fra.
Kommer man fra øvrige distrikter og vil benytte dette som kvalifikationsstævne, skal dette også angives.
Husk at høre jeres eget distrikt om det er muligt. Ryttere i Distrikt 2 kan kun kvalificere sig til
Landsfinalerne ved deltagelse af disse stævner, altså ikke ved TREC-stævner i andre distrikter.
For at blive distriktsmester og kvalificere sig til landsfinalerne, skal holdet deltage i min. ét af de 2
kvalifikationsstævner samt finalestævnet. Der tages procenter med fra ét kvalifikationsstævne, og dette
lægges sammen med procenten fra finalestævnet. Det hold der sammenlagt har det bedste resultat
vinder distriktsmesterskabet og kvalificerer sig direkte til Landsfinalerne. Distriktsvinderen får uddelt
vandrepokalen til finalen. Denne skal leveres tilbage til Breddeformanden D2 i god tid inden næste års
finale, således at denne kan blive indgraveret. Distriktet betaler indgraveringen. Det er muligt at søge om
wildcard til Landsfinalerne, dette foregår gennem Breddeudvalget pr. mail suspetersen@hotmail.dk.
Spørgsmål henvendes til Breddeudvalgets formand, Susanne Petersen på mail: suspetersen@hotmail.dk
Den arrangerende klub og Breddeudvalget hæfter ikke for skader, tyveri eller lign. under stævnet.
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