Statutter for STRyK´s
Rekruttkarusell i sprang
Sør-Trøndelags Rytterkrets’ (STRyKs) rekruttkarusell i sprang arrangeres på alle Utvidede
klubbstevner (UK-stevner) arrangert av klubber som er medlem av STRyK.
1. Generelt
a. Rekruttkarusellen er åpen for både ponni og hest, og de konkurrerer på like
vilkår.
b. Rekruttkarusellen arrangeres på to høydenivåer; 60 og 90cm. På UK-stevner
over to dager skal det kun være tellende klasser en dag.
c. Siste stevne betegnes som finale.
For å kunne bli plassert sammenlagt må det startes i finalen.
d. Samme ekvipasje kan ikke starte begge høydenivåer, men en rytter kan starte
med flere hester på samme høydenivå. Rytter kan også starte på begge
høydenivåer, men da med forskjellige hester. Samme hest kan ikke gå begge
høydenivåer.
e. Ekvipasjer som har startet 20cm høyere en høydenivået (60 og 90cm) karusellen
går i, før første ”karusellstevne”, kan ikke delta.
f. Rytter/foresatte er selv ansvarlig for at han/hun er kvalifisert ihht KR og statutter.
2. Høyde 60 cm
a. Med bedømming Clear Round (CR) og to forsøk. Siste stevne (finale) i karusellen
har bedømming Feil og stil
b. Det gis 2 poeng for CR i første forsøk og 1 poeng for CR i andre forsøk. På siste
stevne med bedømming feil og stil gis 4,5 poeng til vinner, 3 poeng til 2. Plass, 2
poeng til 3. Plass og 1. Poeng til 4. Plass.
3. Høyde 90 cm
a. Med bedømming Feil og stil.
b. Det gis 4,5 poeng til vinner, 3 poeng til 2. Plass, 2 poeng til 3. Plass og 1. Poeng til
4. Plass.
Premiering
De tre med flest poeng sammenlagt i hver høydekategori premieres av STRyK med rosett og
premier som vist nedenfor:
a. Premierekkefølgen avgjøres ved å summere deltakernes poeng fra alle klassene
de har startet. De tre deltakerne med flest poeng blir premiert.
b. Ved likeplassering (likt antall poeng) avgjøres rekkefølgen av finaleplasseringen.
1. plass
2.plass
3. plass

kr 1200
kr 800
kr 500

Kretskarusellen arrangeres på følgende UK-stevner i 2018
Dato
Arrangør
21. – 22. april
Melhus Hestesportsklubb
26. mai
Trøndelag Hestesportsklubb
27. mai
Orkdal Rideklubb
2. juni
Vaadan Hestesportsklubb
23. -24. juni
Blakstad Hestesportsklubb
25. august
Trøndelag Hestesportsklubb
1. – 2. september
Blakstad Hestesportsklubb
22. – 23. september
Trøndelag Hestesportsklubb
20. – 21. oktober
Melhus Hestesportsklubb (FINALE)

