STATUTTER FOR FERDs LANDSMESTERSKAP 2015
I DRESSUR
GENERELT
Landsmesterskap i dressur arrangeres utendørs hvert år og tildeles klubb etter søknad. Søknad
sendes NRYFs grenutvalg i Dressur (GU-D) v/leder innen 30. august året før. Det er GU-D
som behandler innkomne søknader og velger arrangørklubb. Det skal ved tildelingen
tilstrebes en geografisk spredning av mesterskapet.
Landsmesterskapet arrangeres etter KR med de tillegg som går fram av disse statutter.
Generelt gjelder bestemmelsene i KR I Kap. 5 «Mesterskap». Aldersgrenser for rytter og hest
er omtalt i KR I hhv § 122 og § 123.2. Dog bemerkes at nedre aldersgrense for deltakelse i
Landsmesterskapet er 11 år.
Mesterskapet er åpent for ryttere med norsk lisens og på hester med norsk registrering. Hver
rytter kan kun starte på ett klassenivå i mesterskapet.

KVALIFISERING
 Ekvipasjen må samlet ha gjennomført klassenivået to ganger med minimum 60% på
D-stevne eller høyere.
 Resultatene må være oppnådd i inneværende eller foregående kalenderår. Resultater
fra alle klasser som inngår i stevnenivået (ref. KR IV) er kvalifiserende. For nivå
LA/MC kan rytter kvalifisere seg på LA-nivå
 Ekvipasjen kan i inneværende eller foregående år ikke ha ridd til mer enn 60% to
ganger i klassenivået over den aktuelle mesterskapsklassen. Eksempel: En ekvipasje
som ønsker å starte i klassenivå LA/MC, kan ikke ha oppnådd 60 % to ganger eller
flere i MB eller høyere.
 Ekvipasjer som har startet individuelt NM og/eller HM i løpet av inneværende eller
foregående år, har ikke anledning til å delta i Landsmesterskapet.
 Rytter er selv ansvarlig for å være kvalifisert. Ekvipasjen må ha gyldig kvalifisering
før påmelding. Rytter plikter ved påmelding å sende arrangør via epost/post,
dokumentasjon på gyldig kvalifisering. Dersom en rytter uten kvalifisering starter
Landsmesterskapet, vil resultatet blir strøket (Se KRI §126).
LANDSMESTERSKAPET (LM)
Det arrangeres Landsmesterskap i 5 klasser (3 for hest og 2 for ponni):
LM-D-LB HEST
LM-D-LA/MC HEST

LM-D-MB HEST
LM-D-LB PONNI
LM-D-LA PONNI
Landsmesterskapet arrangeres på L-stevne og går over to avdelinger. Klassene er åpne kun for
de som deltar i mesterskapet.

KLASSENE
LM kan bare gå i standardprogram, ikke i kür.
KLASSER
LM-D-LB HEST

1. avdeling
LB:2 NRYF 2013

LM-D-LA/MC HEST
LM-D-MB HEST
LM-D-LB PONNI

LA: 4 NRYF 2013
MB:2 NRYF 2012
LB:2 NRYF 2013

LM-D-LA PONNI

FEIs lagprogram for children
2014 (LA)

2. avdeling
FEIs innledende program for
children B 2014 (LB)
MC:1 NRYF 2015
MB:3 NRYF 2013
FEIs innledende program for
children B 2014 (LB)
LA:3 NRYF 2009

DOMMERE
Det skal være 3 dommere i mesterskapsklassene. Overdommer kan inngå i dommerpanelet.
Dommerne skal være autoriserte DD2 dommere eller høyere.
Dressurdommerkomiteen (DDK) oppnevner dommere til Landsmesterskapet.
Stewardkomiteen oppnevner steward.

GJENNOMFØRING AV LANDSMESTERSKAPET
Mesterskapet skal arrangeres som eget stevne. Ved kapasitet har arrangør anledning til å tilby
andre klasser i tillegg til mesterskapsklassene.
Dag 1 – 1. avd. av mesterskapet
Rekkefølgen skjer ved trekning i Horsepro.
Dag 2 – 2. avd. av mesterskapet
Startrekkefølgen i 2. avd. er den omvendte av resultatrekkefølgen i 1.avd. Ekvipasjen med
lavest prosentresultat starter først. For ekvipasjer med like prosentresultater trekkes
startrekkefølgen mellom disse.

RESULTATBEREGNING
a) Hver avdeling i hvert mesterskap er en egen klasse med vanlig premiering i hht KR I §
147.2.
b) Sluttresultatet for hvert mesterskap beregnes ved å legge sammen prosentresultatet fra
1. avdeling + prosentresultatet fra 2. avdeling = konkurransepoeng. Ekvipasjen med
høyest antall konkurransepoeng er vinner. Dersom to eller flere ekvipasjer på
medaljeplass har samme antall konkurransepoeng, er den best som har høyest
prosentresultat fra 2. avdeling.

PREMIERING
I hver klasse i mesterskapet deles det ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse). Ved kun 3
startende deles det bare ut gull- og sølvmedalje. (Se KRI §153).
Alle deltakende barn i aldersgruppen 11 - 12 år skal ha deltakersløyfer.
Arrangørklubben bekoster og deler ut medaljer og rosetter til medaljevinnerne. Premiering
utover KR’s bestemmelser er opp til arrangør.
Eventuelle tvister om regler avgjøres av TKr før og etter mesterskapet, og av OD under
mesterskapet.

NRYF har ansvaret for å revidere statuttene innen 1. oktober hvert år. Eventuelle endringer
blir offentliggjort på rytter.no.
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