
                                                                                     

                             

  

 

Regler för AgriaWesternCup 2016 och 2017 
1(1) 

Reviderad 2016-02-17 

  

1. Huvudsponsor för cupen är Agria. 
2. Ekipage tävlande för deltagande klubbar, BWR, DWR, FRSW, WRX och IRKW är 

automatiskt med i poängberäkningen om de deltar i någon av Agria-klasserna. 
3. På en cuptävling får klubben, om den vill, även anordna andra klasser på valfri nivå. 
4. Tre deltävlingar anordnas per år. BWR, DWR och FRSW anordnar deltävling år 2016 

och BWR och eller WRX, DWR och IRKW år 2017. 
5. Grenarna är uppdelade i tre nivåer: D-klass, C-klass och B-klass. 
6. Poängsättning enligt nedanstående lista beräknas per ekipage. 
7. Ett ekipage får endast räkna poäng i en nivå i varje gren (D-, C- eller B-klass) under en 

säsong. Men ekipaget kan rida i olika nivåer i olika grenar. Om ekipaget startar i två 
nivåer i cupklasser i samma gren under säsongen, räknas poängen i den högsta nivån. 

8. Tre medaljer delas ut per gren och klassnivå. Samtliga ryttare som tilldelats medalj 
måste personligen eller via ombud hämta ut dessa på säsongsavslutningen. 
Sponsorstäcken lottas ut bland de närvarande, som tävlat, på avslutningen. Andra 
sponsorspriser lottas ut bland samtliga närvarande. 

9. Färdig proposition i tävlingssystemet senast två månader före tävlingsdagen.  
10. Startavgifter för 2016 är vuxen är D-klass 80:-, C-klass 100:-, B-klass 120:-. För 

ungdom är startavgifterna D-klass 60:-, C-klass 80:- och B-klass 100:-.  
11. Priser från våra sponsorer delas ut bland alla tävlande i klasserna. 
12. I B-klasserna delas prispengar ut enligt Lathundprispengar_AWC_2010.xls. Gäller 

samtliga tävlanden. 
13. Klubbar som vill vara med i Agria Western Cup ska skicka in en ansökan till 

awc@dalawestern.com senast 31/8 året innan de vill vara med 
 
 

Poängberäkning  
Resultat från samtliga (tre) deltävlingar räknas. 
Omvänd poängberäkning används. Är det 15 startande i klassen får 1:a platsen 15 poäng, 2:a 
platsen 14 poäng och 3:e platsen får 13 poäng och så vidare i fallande skala. Är det flera 
ekipage på samma slutpoäng så räknas flest 1:a placeringar eller 2:a placeringar osv. 
Dock är det minsta poängantalet för en 1:a plats 10 poäng, 2:a plats 9 poäng o.s.v. (Detta för 
att uppmuntra ryttare att åka till tävlingar med färre deltagare.) 
 
Grenar 
Reining  D, C 
Showmanship at Halter      C 
Trail  D, C, B 
Trail at Hand  D 
Western Riding D, C, B 
Western Pleasure D, C, B 
Western Horsemanship D, C, B 
Ranch Riding      C 
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