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För   att   få   delta   i   cupen   skall   man   vara   medlem   i   Sun   City   Westernriders.     
Info   om   medlemskap   finns   på    SCW    

Man   samlar   poäng   från   dagen   man   har   betalat   in   medlemskap,   man   får   inte   räkna   med   
bakomliggande   poäng.    (tex,   om   man   blir   medlem   vid   block   2   så   får   man   inte   räkna   med   
poäng   från   block   1.)   

Fyra   olika   nivåer   på   cupen:     

Cup   1:   open-ryttare.   

Cup   2:   green/novis   

Cup   3:   w&t   beginner   

Cup   4:   Är   en   hand-cup.     OPEN   
(Det   är   tillåtet   att   starta   med   äldre   hästar,   men   väljer   man   att   vara   med   i   hand-cupen   kan   man   
inte   vara   med   i   någon   annan   cup.   Man   får   starta   i   alla   ridgrenar   men   då   utan   cup-poäng.)   

Du   väljer   själv   vilken   cup   du   startar   i,   men   tävlingsledningen   har   rätt   att   säga   ifrån   om   de   
anser   att   ekipaget   ska   delta   på   annan   nivå.    Är   du   osäker   på   vilken   nivå   du   tillhör?     
Ring   till   Elin   076-8231521   eller   Matilda   070-3918126   

OBS!    Ekipaget   kan   bara   samla   poäng   på   en   cup-nivå,   men   kan   fortfarande   starta   olika   
nivåer   bara   det   inte   är   i   samma   klass.   
(tex.   Pia   &   hästen   Jack   är   green/novis   ryttare   i   Trail   och   Horsemanship   men   open-ryttare   i   
Reining,   Ranch   Riding   och   Versatile   horse.)   
Ekipage=   Ryttare   och   häst   (du   kan   starta   olika   nivåer   eller   hand   klass/ridgren   med   olika   
hästar   då   poängen   räknas   för   varje   ekipage).   

  
  
  
  
  
  



  
Nivåer   för   ekipage:     

WoT/Beginner    är   till   för   dig   som   precis   har   börjat   tävlat    eller    har   en   grön   häst   eller   t.ex   
unghäst.   
Novice/Green    är   för   relativt   oerfaren   häst    eller    oerfaren   ryttare.   
Open    är   för   ryttare/häst   som   har   vunnit   på   green/novis   eller   som   brukar   starta   i   open.   

Är   du   osäker   på   vilken   nivå   du   skall   vara   så   titta   på   mönster   för   att   få   en   uppfattning   
eller   kontakta   oss.    Använd   ert   samvete   vid   anmälan.   

  
  

OBS!    Namnge   videon   med   hästens   namn,   klass   och   startnummer!     
  
  

Poängsystem:     
1   plats->   10p   
2   plats->   9p   
3   plats->   8p   
4   plats->   7p     
5   plats->6p   
6   plats->   5p   
7   plats   och   resterande   ekipage->   1p   
 
Diskade   ekipage:   0p   

Om   vinnarna   i   cupen   får   samma   poäng   kommer   vi   använda   oss   av   flest   vinnande/bästa   
placeringar   per   klass   under   de   tre   block-tävlingarna.     

  
Rosetter/utmärkelse:    Vinnartäcken,   Rosetter   till   1’plats,   2’plats   och   3’plats   ,   hederspriser   
m.m   (många   fina   priser).   
  

Om   din   häst   blir   sjuk/skadas   allvarligt   så   den   inte   kan   vara   med   i   resten   av   cupen   så   är   det   
tillåtet   att   byta   till   en   likvärdig   häst   och   ta   med   poängen.   Vi   behöver   då   ett   veterinärintyg   eller   
intyg   av   hovslagare.    Kontakta   tävlingsledningen.   

  
Tävlingsledningen   har   även   rätt   att   flytta/ändra   på   klasser/tävling   under   cupens   gång.   

  
  
  

Varmt   välkomna   med   er   anmälan!   
  
  

 
 



 
  

Värdegrund   för   träning   &   tävling   med   häst.   
  

*Hästens   välbefinnande   kommer   alltid   i   första   hand.     
*Alla   som   på   ett   eller   annat   sätt   har   hand   om   hästar   ska   agera   på   ett   
sådant   sätt   att   hästen   skyddas   mot   skada   och   inte   far   illa   vid   träning   och   
tävling.   
*   Ingen   häst   får   tränas   eller   tävlas   med   metoder   som   kan   skada   eller   
skrämma   hästen.   
*   Hästen   ska   vara   frisk,   i   god   kondition   och   väl   förberedd   för   
tävlingstillfället.   
*   Sportutövarnas   förhållningssätt   gentemot   hästen   ska   präglas   av   
kunskap   och   respekt.   
*   Det   är   utövarens   ansvar   att   kontinuerligt   utbilda   sig   själv   och   sina   
hästar.   
*   Vid   tävling   ska   hänsyn   tas   till   medtävlande   och   deras   hästar.  
*   Kamratskap   och   samarbetsvilja   är   av   största   vikt.    
    


