STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP I DRESSUR I
ROGALAND RYTTERKRETS
GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET
Kretsmesterskap i dressur for Rogaland Rytterkrets avholdes årlig, og arrangeres fortrinnsvis på
høsten.
Mesterskapet utskrives i henhold til KR1 § 152.
KVALIFISERING
Ekvipasjen må minst ha gjennomført tilsvarende program som høyeste mesterskapsklasse
med min. 55% to ganger på minst D-stevne i løpet av 2 siste kalenderår før inneværende, og
senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen (KR I § 152.3, se også §§ 123 og 126.)
DOMMERE
Det skal være minimum 2 dommere i mesterskapsklassene. Overdommer kan inngå i
dommerpanelet. Dommerne skal være autorisert for den aktuelle klasse i hht KR I Tillegg 5.4.
DDA kan ikke dømme mesterskapsklasser.
Overdommeren skal ha høyeste autorisasjon i hht mesterskapets klasser.
INDIVIDUELLE MESTERSKAP
Det arrangeres følgende individuelle mesterskap:
KM-D
Åpen for alle alderskategorier
KM-D-JR/UR Åpen for junior- og ungryttere, hvor ekvipasjen ikke må ha ridd MA eller
høyere til 60% eller mer
KM-D-P
Åpen for ponniekvipasjer som ikke har ridd MC eller høyere til 60% eller
mer.
KM-FH
Åpen for klassifiserte FH-ryttere
Mesterskapene går over to avdelinger. Mesterskapsklassene er lukket for deltakere som ikke
deltar i mesterskapet. Arrangøren står fritt til å sette opp åpne klasser på samme stevnet.
LAGMESTERSKAP
Det arrangeres følgende lagmesterskap:
KM-D-Lag Åpen for alle alderskategorier, hvor ekvipasjer som rir LB på laget ikke må ha
ridd MB eller høyere til 60% eller mer, og ekvipasjer som rir LA på laget ikke
må ha ridd MA eller høyere til 60% eller mer.

Lagmesterskapene er åpne for klubblag bestående av ryttere fra samme klubb. Hvert lag
består av 3 eller 4 ekvipasjer. Hver rytter kan bare starte én hest, og hver hest kan bare starte
én gang. Hver klubb kan starte flere lag.
Lagmesterskapene rides i én avdeling. To ekvipasjer må starte LB og én LA.
Lagleder avgjør hvilket klassenivå den eventuelle fjerde rytter starter.
En eller flere FH-ryttere kan inngå i laget. FH-rytterne rir FH-program i sin grad som tilsvarer
klassenivå til KM- lag, og dømmes ihht KR-FH. FH-klassenivå; se tabell.
Lagmesterskapet er lukket for individuelle deltakere utenom lagene.
KLASSENE
KM-D
KM-D-JR/UR
KM-D-P
KM-FH
KM-D-LAG

1. AVDELING
MB:1
LA:2
LB:2
FH NIVÅKLASSE 1
LB:2 /LA:4

2. AVDELING
MB:2
LA:4
LB:3
FH NIVÅKLASSE 2
---------------

KLASSENIVÅ FH
Klasse KM lag Nivåklasse FH
LB
Nivåklasse 1
LA
Nivåklasse 2

STARTREKKEFØLGE
For de individuelle mesterskapene gjelder følgende:
Startrekkefølge for 1. avdeling trekkes av horsepro. For 2. avdeling blir startrekkefølgen
motsatt av resultatrekkefølgen fra 1. avdeling. (1.pl rir sist, 2. pl. rir nest sist osv.)
For lag mesterskapet gjelder følgende:
Startrekkefølgen til lagene trekkes i sekretariatet ved loddtrekkning dagen før start.
Laglederne for de ulike lagene bestemmer intern rekkefølge for sitt lag, og leverer dette
skriftlig til sekretariatet innen loddtrekningen. Arrangøren plikter å opplyse om tidspunkt for
loddtrekkningen i god tid før trekkningen.
RESULTATBEREGNING
For de individuelle mesterskapet gjelder følgende:
Vinner er den som har høyest sammenlagt prosentresultat etter to avdelinger. Dersom det er
flere ekvipasjer på medaljeplass med samme prosentresultat i sammendraget, vinner den som
har høyest prosentresultat i andre avdeling. Dersom det fremdeles er flere på samme
medaljeplass, er den best som har høyest sum på ”allment inntrykk” fra 1.avd + 2.avd. Ved
fortsatt lik plassering på 1.-plass, blir det omridning om gullmedaljen i samme program som
for 2.avdeling.
For lagmesterskapet gjelder følgende :
Prosentresultatene til de to tellende ekvipasjene i LB og den tellende ekvipasjen i LA på hvert
lag legges sammen. Tellende ekvipasjer er de ekvipasjene med høyest prostentresultat på
hvert lag. Vinner er det laget som oppnår høyest samlet prosentresultat. Ved flere lag på
samme medaljeplass, er det laget som har høyeste prosentresultat for sin dårligste tellende
ekvipasje som blir rangert høyest. Ved fortsatt lik plassering skilles lagene ved omridning
mellom en rytter fra hver av de aktuelle lagene i samme program på høyeste klassenivå.

AVGIFTER
Arrangøren setter opp startavgifter for de individuelle klassene etter gjeldende satser for
D-stevner. Lagavgift settes til 500,-. NRYF avgift kommer i tillegg.
Det er ingen egen KM-avgift.
PREMIERING
RORYK deler ut rosetter og medaljer til 1. 2. og 3. plass i mesterskapene. RORYK deler også ut
vinnerdekken til kretsmestrene og pokal til vinnerne av lagkonkurransen. Arrangør deler ut
blomster til alle vinnerne. Premieringen skal være ihht KR I § 153. Klassepremiering i de enkelte
avdelingene inkl. lag avdelingene, foretas av arrangøren etter hver klasse.
ENDRINGER

Endringer i statuttene skal godkjennes av årsmøtet i Rogaland Rytterkrets.
Godkjent av: Årsmøtet
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