STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP I DRESSUR
M0RE OG ROMSDAL RYTTERKRETS
§ 1. GJENNOMF0RING AV MESTERSKAPSTEVNET

Mesterskapene skal arrangeres i eget stevne ca. september, oktober hvert ar. Lag og
individuelt pa samme stevne. Mesterskapet utskrives i henhold til KR I § 150, 151 og
152. Kretsstyret bestemmer hvert ar innen 1. april hvilke kategorier og klassseniva
som skal arrangeres.
§ 2. ARRANG0R

Klubber som 0nsker a arrangere mesterskapet, rna sende skriftlig s0knad til kretsen
innen 1. november aret f0r. Kretsstyret bestemmer hvert ar innen 1. april sted og
tidspunkt for avvikling av KM dressur.
§ 3. DELTAKELSE

KM er apent for ryttere som representerer klubb tilsluttet M0re og Romsdal Rytterkrets,
pa hester med norsk registrering. Aldersgrenser: se KR 1.§ 122.
Ryttere kan bare delta i ett individuelt KM i samme gren, samme ar. Det samme gjelder
hest og ponni. For 0vrig henvises det til KR I § 150 og 152
§ 4. KVALIFISERING
Ekvipager rna ha gjennomf0rt tilsvarende klasser mad samme vanskegrad som
mesterskapsklassen, med godkjent resultat pa minst D-stevne. Kvalifiseringen skal skje
de siste to kalenderar, og senest f0r start i mesterskapsklassen. For 0vrig henvises til KR
I§ 152.2
§ 5. DOMMERE:

Det skal fors0kes a ha to dommere i mesterskapsklassene. Overdommer kan innga i
dommerpanelet.
Dommerne skal vcere autorisert for den aktuelle klasse i hht. KR. I. Tillegg 5.4. DDA kan
ikke d0mme mesterskapsklasser.
Overdommer skal ha h0yeste autorisasjon i hht. Mesterskapets klasser.

§ 6. INDIVIDUELLE MESTERSKAP.
Det arrangeres f0lgende individuelle mesterskap:
KM-D

Apen for alle alderskategorier.

KM-D-UR

Apen for ungryttere og juniorryttere.

KM-D- J

Apen for juniorryttere.

KM-D- P

Apen for ponniryttere.

Ved fa anmeldte startende, kan KM UR og KM J slas sammen. KM-D-P kan ikke slas
sammen med noen annen kategori.
Mesterskapene gar over 2 avdelinger. begge avdelingene er lukket for andre deltakere

§ 7. LAGMESTERSKAP
Det arrangeres f0lgende lagmesterskap:
KM-D-lag

Apen for alle alderskategorier.

KM-D-lag-P

Apen for ponniryttere.

Lagmesterskapene er apen for klubblag bestaende av ryttere fra samme klubb. Hvert lag
bestar av 2-3 ekvipasjer der de 2 beste prosentresultatene er tellende. Hver rytter kan
bare starte en hest, og hver hest kan bare starte en gang. Klubbene kan ha flere lag.
Lagmesterskapenene rides i en avdeling. Lagmesterskapet er lukket for individuelle
deltakere utenom lagene. Mesterskapet arrangeres pa to klasseniva.

§ 8. KLASSENE: Individuelt.
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KLASSENE: Lag

Det skal heist benyttes 20x60 bane under KM dressur.

§ 10. RESULTATBEREGNING

For det individuelle mesterskapet gjelder f0Igende:
Vinner er den som har h0yest sammenlagt prosentresultatet etter to avdelinger. Oersom
det er flere ekvipasjer pa medaljeplass med samme prosentresultat i sammendraget, vier
den som har h0yest prosentresultat i andre avdeling. Oersom det fremdeles er flere pa
samme medaljeplass, er det den ekvipasjen med h0yest sum pa «alment inntrykk» fra
1.avd. + 2.avd. Ved fortsatt lik plassering pa 1 plass, blir det omridning om gullmedaljen i
samme program som for 2. avdeling.

For lagmesterskapene gjelder f0Igende:
Prosentsatsene til de to beste pa hvert lag legges sammen. Vinner er det laget som
oppnar h0yest samlet prosentresultat. Ved flere lag pa samme medaljeplass er det laget
best som har h0yest prosentresultat for sin darligste tellende rytter. Ved fortsatt lik
plassering skilles lagene ved omriding mellom en rytter fra hver av de aktuelle i samme
program pa h0yeste klasseklasseniva.
§ 11. PREMIERING:
MRRK deler ut rosetter og medaljer til 1. 2. og 3. plass i mesterskapsklassen. MRRYK
deler ogsa ut vinnerdekken til kretsmestrene og pokal til vinnerne av lagkonkurransene.
Arrang0r deler ut blomster til aile vinnere. Antal! premierte i klassene skal ve£re i hht.
KR. I. §148. Klassepremiering skal foretas av arrang0ren.
§ 12. KRAVTIL TEKNISK PERSONELL.
00, dommere og Steward oppnevnes av MRRYK, i samarbeid med arrang0rklubben. 00
f0lger vanlige rapporteringsregler. Se KR I. Kap.6.

Godkjent: M0re og Romsdal Rytterkrets
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