STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP I KJØRING I
BUSKERUD & OPPLAND RYTTERKRETSER

1. GENERELT
Kretsmesterskap i kjøring (KM-K) for Buskerud (BRYK) og Oppland (OPRYK) Rytterkretser arrangeres
etter KR I og KR IX med de tillegg som går fram av disse statutter og statuttene for KM Generelt for
BRYK og OPRYK.
KM-K er åpent for kusker fra klubber tilsluttet Buskerud el Oppland rytterkretser med hester som er
registrert i NRYFs konkurranseregister. Kretsmesterskapet omfatter individuelle mesterskap og
lagmesterskap.
Statuttene kan endres hvert år innen 01.04 av kretsstyrene på grunnlag av utviklingen i kjøresporten i
BRYK/OPRYK. Det kreves minst 3 påmeldte og 3 startende ekvipasjer i hver mesterskapsklasse. Hver
kusk og hest kan kun delta i ett individuelt KM-K, og bare på ett lag. KM-K kan arrangeres innlagt i
annet stevne. KM-klassene kan være åpne for andre deltakere, KM-K rangeres da for seg i tillegg til
vanlig klassepremiering.

2. KVALIFISERING
Ekvipasjen samlet må minst ha gjennomført samme klassenivå som mesterskapsklassen med minst
55% i dressurkjøring og godkjent resultat i maraton og presisjon. Dersom mesterskapet kun
arrangeres i dressur- og/el presisjonkjøring, er det kun krav om kvalifisering i de respektive deler som
arrangeres.
Kvalifikasjonskravet skal være oppfylt på D-stevne eller høyere, i løpet av de 2 foregående el
inneværende kalenderår, før start i mesterskapet, etter kravene i KR IX 929. Kvalifisering fra både
DMP og/el vanlige klasser DP er tellende.

3. TEKNISK PERSONELL
Minimumskrav:
Dressur:
KDD1
Banebygger: KBB1.
Kjøredommer: KD1
Det bør bestrebes å ha to dommere i dressurmomentet, dog ikke noe krav.

4. MESTERSKAPET/KLASSER
KM-K går som kombinert kjørekonkurranse i klasse LETT dressur, maraton og presisjon.
KM-K-Ponni
KM-K-Ponni
KM-K-Hest
KM-K-Hest

enspent
flerspent
enspent
flerspent

Det kan arrangeres individuelle mesterskap i dressur og/el presisjon om det ikke er gjennomførbart
med komplett DMP, f.eks pga bane-/værforhold, få påmeldte m.m. Kretsstyrene forbeholder seg
retten til endringer frem til mesterskapets start.
Enspent/flerspent slås sammen om det ikke er nok påmeldte, det samme gjelder for ponni og hest
(ponni konkurrerer på sitt grunnlag i maraton)
Vinner er ekvipasjen med lavest antall straffepoeng sammenlagt for hver enkeltkonkurranse KR IX §
933.2

5. LAGMESTERSKAP
Det kan arrangeres KM-K-Lag. Mesteskapet arrangeres da innlagt i deltagernes respektive
individuelle KM-K mesterskapsklasser.
Lagene består av 2-3 ekvipasjer, fra samme klubb. Ponni/hest/enspent/flerspent kan delta på samme
lag. Kun resultatet til de to beste ekvipasjene fra hvert lag er tellende. Det laget med lavest antall
straffepoeng sammenlagt vinner KM-K Lag.

6. PREMIERING
Se Generelle statutter for BRYK og OPRYK
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