KRETSMESTERSKAP I SPRANG I
Telemark og Vestfold Rytterregion (TVRR)

GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET
Mesterskapene skal arrangeres i eget stevne ca medio september hvert år. Lag og individuelt
går på samme stevne.
KVALIFISERING
Ekvipasjen skal minst ha gjennomført tilsvarende klasse som høyeste avdeling i det aktuelle
mesterskapet, med godkjent resultat på minst D-stevne i løpet av de to siste kalenderår før
inneværende, og senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen (KR I § 152.3)
Flg. mesterskap arrangeres:
INDIVIDUELLE MESTERSKAP
Det kan arrangeres følgende individuelle mesterskap:
KM-S
er åpent for alle ryttere.
KM-S- J/UR er åpent for juniorer og ungryttere.
KM-S-P
er åpent for ponniryttere, og arrangeres med separat mesterskap for
kategoriene.

LAGMESTERSKAP
Det kan arrangeres følgende lagmesterskap:
KM-S-Lag
er åpent for alle ryttere.
KM-S-Lag-J/UR
er åpent for juniorer og ungryttere.
KM-S-Lag-P
er åpen for ponniryttere.

Klasser KM-S-Lag og KM-S individuelt:
Lørdag
Søndag
Lagkonkurranse
Individuell
konkurranse
Ponni III

LB 0,70 m

LA 0,80 m

Ponni II

LB 0,80 m

LA 0,90 m

Ponni I

LB 0,90 m

LA 1,00 m

Junior/Ung rytter

1,10 m

1,20 m

Senior

1,20 m

1,30 m

Mesterskapene går over to omganger samme dag.
Hvert lag består av tre eller fire ekvipasjer, hvorav de tre beste teller. (§265.1.2)
Mesterskapene er lukket for deltakere som ikke deltar i mesterskapet. Dette gjelder både i lag
og individuelt.
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Dersom KM-S-Lag-P arrangeres samlet for alle kategorier, skal ponniene i hver kategori
konkurrere på kategoriens krav gitt i KR II § 261.5. I slike tilfeller skal kat. 3 starte før kat. 2
osv. I KM-S-Lag-P starter kat. 3 først osv., uavhengig av lagenes startrekkefølge.
BEDØMMING
KM-S individuelt bedømmes etter KR II § 261.3.2b
KM-S lag bedømmes etter KR II § 261.3.2b
TEKNISK PERSONELL.
Banebygger skal være autorisert min SBB-II, og overdommer skal være autorisert min SD-II.
Chief steward og dommer iflg. KR-I.
PREMIERING
Se generelle statutter.
Godkjent Telemark og Vestfold Rytterregion
Sted…………………….. dato……………….
………………………………………….
Regionsleder
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