
Lilla Paris och Lilla London-cup 2023 

  
Omgång 1: Söndag 19 mars 2023 
Omgång 2: Eftermiddag/kväll 16 juni 2023 
Final: Söndag 18 juni 2023 

 

 

Lilla cupen: 200:-                           Stora cupen: 250:- 

Lilla cupen     Stora cupen 
Omg 1: 1* 90 cm    Omg 1: 1* 100 cm 
Omg 2: 2* 100 cm    Omg 2: 2* 110 cm 
Omg 3: 2* 105 cm Winning round med en omg Omg 3: 2* 115 cm A:1a Winning round med en omg 

 
  

Lilla cupen     Stora cupen 
1:an: 2500:-                                                            1:an: 3500:- 
2:an: 2000:-                                                            2:an: 3000:- 
3:an: 1000:-                                                           3:an: 2000:- 
  

Kvalregler lilla cupen: Ekipaget får inte ha genomfört två felfria grundomgångar i 110 cm på lägst 

1*tävling de senaste 24 månaderna. 

Kvalregler stora cupen: Ekipage får inte ha genomfört två felfria grundomgångar på lägst 120 cm 

**-tävling de senaste 24 månaderna. 

 

 

Gemensamma cupregler: 
 Cuperna rids som en klass i klassen samtliga omgångar inklusive final. Cup-avgiften 

återbetalas ej om ekipaget ej startar. 

 Unghästar äger rätt att delta enligt TR:s kvalregler för hästens ålder. 

 Anmälan till cupen görs via TDB vid anmälan till första omgången. Det går att efteranmäla till 

cupen i mån av plats dock senast 30 min innan start till cupens andra omgång. 

 Vid kvalandet av fler hästar har ryttaren rätt att välja häst till finalen. Ryttaren äger ej rätt att 

starta två hästar i samma final. 

 De 20 bästa ekipagen (enligt poängtabell nedan) går till final. 

 Skulle dessa 20 platser inte fyllas av ekipage som ridit båda omgångar fylls det på med 

ekipage som bara ridit 1 omgång enligt poängtabell nedan. 

Exempel: Ryttare A rider två omgångar med 6:e placering (11p) och en 9:e plats (8p) vilket 

ger totalt 19p. 
Ryttare B rider en omgång och vinner (20p).  Ryttare B har då fler poäng än ryttare A (även 

om denne endast startat en omgång) och har företräde till finalen då den har erhållit fler poäng 

än ryttare A. 
  Alla som har genomfört sin ritt (dvs ej utgått eller blivit utesluten) erhåller poäng enligt tabell 

nedan. Observera att poängtabellens placeringar är cupens placeringar och inte klassens. 

 Poängtabell: 

1:a plats 20p 

2:a plats 18p 
3:e plats 15p 
4:e plats 13p 
Därefter fallande poängskala, dock minst 1 poäng till alla. 

 

 

 



Inför finalen: 
 Poängen nollställs inför finalen. 

 

 Vid ekipage som är likaplacerade görs följande urval till finalen, om antalet kvalade till 

finalen överstiger de 20 avsatta finalplatserna: 

Vid lika poäng har ekipage som deltagit i båda omgångarna förtur före det ekipage som enbart 

deltagit i en omgång. 
I det fall att de ekipage som är likaplacerade har genomfört båda omgångar, gäller högst 

placering i omgång 2. 
Om dessa ekipage skulle erhålla en likaplacering i omgång 2, så kommer båda ekipage att få 

starta finalen och antalet ekipage i finalen kan startfältet komma att utökas. 
I det fall två ekipage har samma bästa placering men i varsin omgång.  T ex Ryttare A tog en 

4:e plats i omgång 1 och Ryttare B tog en 4:e plats i omgång 2, så kommer båda ekipage att få 

starta finalen och antalet ekipage i finalen kan startfältet komma att utökas. 
 Ryttare som är anslutna till cupen har förtur till tävlingen v.24 i de klasser som förklass och 

cup-klass för respektive cup. 

 Arrangören har tolkningsrätt av reglerna 


