STATUTTER FOR VESTLANDSMESTERSKAP DRESSUR I
SOGN OG FJORDANE/HORDALAND/ROGALAND RYTTERKRETS
GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET
Vestlandsmesterskapene arrangeres etter KR med de tillegg som fremgår av disse statutter.
Generelt gjelder bestemmelsene i KR I Kap. 5 Mesterskap. Aldersgrenser se KR I§122.
Vestlandsmesterskapene er åpne for ryttere som er startberettiget gjennom klubb tilsluttet
Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane Rytterkrets, på hester med norsk
hesteregistrering. Vestlandsmesterskapene omfatter individuelle mesterskap.
Det kreves minst 3 anmeldte og 3 startende i hvert mesterskap.

TILDELING
Kretsstyrene bestemmer hvert år, innen 31.12. året før, sted og tidspunkt for
Vestlandsmesterskapet (VM) ut fra hvilke arrangører som har fått tildelt min. L-stevne av NRYF.
Det tilstrebes at mesterskapet rulleres mellom kretsene. Sogn og Fjordane arrangerer i 2018,
Hordaland i 2019, Rogaland i 2020 osv. Dersom det er umulig for en krets å arrangere VM må denne
kretsen i god tid forespørre en av de andre kretsene. Det er imidlertid den kretsen som skulle
arrangert som må bekoste mesterskapet.

KVALIFISERING
Ekvipasjen samlet må minst ha gjennomført samme klassenivå som høyeste
mesterskapsklasse med min. 58 % 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.)

AVGIFT
Startavgifter for hver klasse fastsettes av arrangøren etter gjeldende staser (KR). Arrangørkrets
har i tillegg mulighet til å kreve inn en mesterskapsavgift fra hver ekvipasje pålydende maks kr.
100,-. Denne avgiften kommer i tillegg til ordinær startavgift/stevneavgift.

PREMIERING
Det er vanlig individuell premiering i hver avdeling i mesterskapene.
I hvert mesterskap deles det ut rosetter og 3 medaljer (gull, sølv og bronse) av rytterkretsen.
Ved kun 3 startende deles det bare ut gull- og sølvmedalje.
I tillegg deler rytterkretsene ut dekken til vinnerne av mesterskapene. Medaljer, rosetter og
dekken besørges og bekostes av den rytterkretsen som arrangerer VM det året.
Øvrige premier holdes av arrangøren. Det oppfordres arrangørene av VM å søke om sponsormidler.
-

INDIVIDUELLE MESTERSKAP
Det arrangeres følgende individuelle mesterskap:
VM-MA

Åpen

VM-MB

Åpen for ekvipasjer som ikke er plassert i MA de 2 siste kalenderår

VM-LA

Åpen for ekvipasjer som ikke er plassert i MB de 2 siste kalenderår

VM- Ponni

Kun åpen for ponniekvipasjer

VM-FH

Åpen for klassifiserte FH-ryttere

KLASSENE

1. AVDELING

2. AVDELING

VM-MA
VM-MB
VM-LA
VM-Ponni

MA:1
MB:3
LA:4
LA:3

FEIs kür for unge ryttere 2009/17
FEIs kür for junior 2009/17
LA:5
FEIs lagprogram for children 2014/16 (LA)

VM-FH

FH NIVÅ KLASSE 2

FH NIVÅ KLASSE 3

Man bruker de programmene som til enhver tid er gjeldende.
http://www.rytter.no/grener/dressur/program/
Mesterskapsklassene må arrangeres på bane 20 x 60 m.

STARTREKKEFØLGE
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.). Se KR I §145.5.

RESULTATBEREGNING
Prosentresultatet fra 1. avdeling + prosentresultat fra 2.avdeling = konkurransepoeng. Ekvipasjen
med høyest antall konkurransepoeng er vinner. Dersom det er flere ekvipasjer på medaljeplass med
samme antall konkurransepoeng, er den best som har høyest prosentresultat i 2.avdeling. Dersom
det fremdeles er flere på samme medaljeplass gjelder:

-

For VM-FH, VM-P og VM-LA: Vinneren er den som har høyest sum på ''allment
inntrykk'' fra 1. avdeling + 2. avdeling.
For VM-MB og VM-MA: Vinneren er den som har høyest sum fra ''kunstnerisk inntrykk''.
Ved fortsatt lik plassering på 1. plass, blir det om ridning om gullmedaljen i samme
program som for 2.avdeling.

ENDRINGER
Endringer i statuttene skal godkjennes av NRYF

Dato: 15.03.2018

Godkjent av: ___Torunn Knævelsrud (leder TKr)__________________________

