STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP I DRESSUR I TELEMARK OG
VESTFOLD RYTTERREGION
GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET
Mesterskapene skal arrangeres i eget stevne senest medio oktober. KM Individuelt og lag går i
samme stevne.
KVALIFISERING
Se generelle statutter.
DOMMERE
Det skal være minst 2 dommere i mesterskapsklassene. Overdommer kan inngå i
dommerpanelet. Dommerne skal være autorisert for den aktuelle klasse i hht KR I Tillegg 5.4.
DDA kan ikke dømme mesterskapsklasser.
Overdommeren skal ha høyeste autorisasjon i hht mesterskapets klasser.
INDIVIDUELLE MESTERSKAP
Det arrangeres følgende individuelle mesterskap:
KM-D
er åpent for alle alderskategorier
KM-D-UR
er åpent for ungryttere og juniorryttere
KM-D-J
er åpent for juniorryttere
KM-D-P
er åpent for ponniryttere
Mesterskapene går over to avdelinger. Mesterskapene er lukket for deltakere som ikke deltar i
mesterskapet.
LAGMESTERSKAP
Det arrangeres følgende lagmesterskap:
KM-D-Lag
er åpen for alle alderskategorier
KM-D-Lag-P
er åpen for ponniryttere.
Lagmesterskapene er åpne for klubblag bestående av ryttere fra samme klubb. Hvert lag
består av 3 ekvipasjer der de to beste er tellende. Hver rytter kan bare starte én hest, og hver
hest kan bare starte én gang. Hver klubb kan starte flere lag.
Lagmesterskapene rides i én avdeling. Lagmesterskapet er lukket for individuelle deltakere
utenom lagene.
KLASSENE
KM-D
KM-D-UR
KM-D-J
KM-D-P
KM-D-Lag
KM-D-Lag-P

[1. avdeling]
[2. avdeling]
MB2
MB2
FEI Children Lag
FEI Children MC
FEI Children LBa
FEI Children LBb
FEI Children LBa
FEI Children LBb
FEI Children LBa, LBb, Lag, MC, MB2, MB2
FEI Children LBa
-

RESULTATBEREGNING
For de individuelle mesterskapene gjelder følgende [ved 2 avdelinger]:
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
15. juni2017

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.
For lagmesterskapene gjelder følgende :
Prosentresultatene til de 2 beste på hvert lag legges sammen. Vinner er det laget som oppnår
høyest samlet prosentresultat. Ved flere lag på samme medaljeplass er det laget best som har
høyeste prosentresultat for sin dårligste tellende rytter. Ved fortsatt lik plassering skilles
lagene ved omridning mellom en rytter fra hver av de aktuelle lagene i samme program på
høyeste klassenivå.
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