STATUTTER FOR REGIONMESTERSKAP I DRESSUR FOR MIDT-NORGE.
GENERELT
Regionmesterskapene i dressur arrangeres etter KR med de tillegg som går fram av disse
statutter.
Generelt gjelder bestemmelsene i KR I Kap. 5 Mesterskap, og spesielt § 152.
Aldersgrenser for rytter se KR I § 122 og KR IV. Aldersgrenser for hest se KR I § 123.2 og
KR IV.
Regionmesterskapene er åpne for ryttere fra klubber som er tilsluttet Møre og Romsdal
Rytterkrets, Nord-Trøndelag rytterkrets og Sør- Trøndelag Rytterkrets, på hester med norsk
hesteregistrering.
Regionmesterskapene arrangeres på L-stevne i Nord-Trøndelag. NTRyK bestemmer hvert år
sted og tidspunkt for mesterskapsstevnet. Hvilke kategorier og klassenivåer som skal
arrangeres kunngjøres innen 1. februar.
Det kreves minst 3 påmeldte og 3 startende i hver klasse i mesterskapet. Rytter kan bare delta i
ett regionmesterskap samme år. Det samme gjelder hesten (KR I § 150.4). Rytter kan bare
delta med én hest.
Kvalifisering
For hest og rytter hver for seg gjelder kravene i KR IV § 423.4.b.
Ekvipasjen skal minst ha gjennomført tilsvarende klasse som høyeste avdeling i det aktuelle
mesterskapet, med godkjent resultat på minst D-stevne for LA og MB-klassene og L-stevne
for MA-klassene, i løpet av de to siste kalenderår før inneværende, og senest før start i 1.
avdeling av mesterskapsklassen (KR I § 152.2).
Mesterskapet
Det arrangeres følgende individuelle mesterskap:
MNM-D
er åpent for alle alderskategorier
MN-D-UR
er åpent for ungryttere
MNM-D-J
er åpent for juniorryttere
MNM-D-P
er åpent for ponniryttere
Mesterskapet går over 2 avdelinger. Første avdeling er åpen for deltagere som ikke deltar i
mesterskapet, mens andre avdeling er lukket for slike deltakere.
Klassene
MNM-D
MNM-D-UR
MNM-D-J
MNM-D-P

1.avd
MA:1
MB:2
LA:4
LA:2

2.avd.
Prix St. Georges
MB:3
LA:5
LA:3

Resultatberegning
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.

Premiering
Det er vanlig premiering i alle klasser i begge avdelinger.
I hvert mesterskap deles det ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse). Ved kun 3 startende deles det
bare ut gull- og sølvmedalje.
Nord-Trøndelag Rytterkrets bekoster og deler ut medaljer og rosetter til medaljevinnerne, og
eventuelt vinnerdekken i mesterskapsklassene.
Arrangørklubben bekoster og deler ut klassepremier og eventuelle ærespremier.
Dommere:
NRyF oppnevner overdommer/teknisk delegat. Det skal være minst to dommere i alle klasser
og alle dommere må være minst DDII for klasse LA og MB og DDIII for klasse MA. (KR I
Tillegg 5.4).
Arrangøren engasjerer eventuelt veterinær (med unntak for dopingprøveveterinær) (KR I §190
og det aktuelle grenreglement).
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