STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP I FELTRITT I
BUSKERUD og OPPLAND RYTTERKRETSER
1. GENERELT
Kretsmesterskap i Feltritt (KM-F) for Buskerud (BRYK) og Oppland (OPRYK) Rytterkretser arrangeres etter KR
I og KR V med de tillegg som går fram av disse statutter og statuttene for KM Generelt for BRYK og OPRYK.
KM-F er åpent for ryttere fra klubber tilsluttet Buskerud el Oppland rytterkretser med hester som er
registrert i NRYFs konkurranseregister. Kretsmesterskapet omfatter individuelle mesterskap og
lagmesterskap. Kretsstyrene bestemmer hvert år innen 01.04 klassenivåer for mesterskapet og endringer i
statuttene på grunnlag av utviklingen i feltrittsporten i BRYK/OPRYK.
Det kreves minst 3 påmeldte og 3 startende ekvipasjer i hver mesterskapsklasse. Hver rytter og hest kan kun
delta i ett individuelt KM-F, og bare på ett lag. KM-F kan arrangeres innlagt i annet stevne. KM-klassene kan
være åpne for andre deltakere, KM-F rangeres da for seg i tillegg til vanlig klassepremiering.
Mesterskapene skal gjennomføres i løpet av stevnesesongen, fortrinnsvis august/september. KM individuelt
og lag kan gå i samme stevne og samme klasse. Mesterskapet kan arrangeres innlagt i annet stevne på egnet
bane. KM-klassene er åpne for andre deltakere som er kvalifisert for klassen.
KM-F for hest og KM-F for ponni kan avholdes i samme stevne. Stevnet arrangeres over én dag etter kort
format – se KR V §512.

2. KVALIFISERING
Ekvipasjen samlet skal være kvalifisert iht. KR V §522.10 og KR I §153
Ekvipasjen samlet må minst ha gjennomført tilsvarende klasse feltritt som mesterskapet går i eller høyere
med godkjent resultat på minimum D-stevne for hest og KC for ponni, i løpet av de 2 foregående el
inneværende kalenderår før start i mesterskapet,
Med godkjent resultat menes at alle tre delprøver er gjennomført og resultatet tellende i klassen.

3. TEKNISK PERSONELL
Kravene til teknisk personell er iht. KR V §§ 542-544.

4. MESTERSKAPET

a) KM for individuelle utøvere kan bare arrangeres for alderskategorier jf KR I § 122.
Det kan arrangeres følgende mesterskap:
KM-F

åpent for alle alderskategorier

KM-F-UR

åpent for juniorryttere og ungryttere

KM-F-J

åpent for juniorryttere

KM-F-P

åpent for ponniryttere

KM-F, KM-F-UR og KM-F-J slås sammen til et KM-F for hest. KM-F-P kan ikke slås sammen med andre
alderskategorier.
b) Det kan bare arrangeres følgende KM for lag:
KM-F-Lag

åpent for alle alderskategorier

KM-F-Lag-P

åpent for ponniryttere

Hvert lag består av to eller tre ekvipasjer, hvorav de to beste teller. Se KR V § 513.2.

c) KLASSER
KM-F-Hest

80 cm Hest

KM-F-Ponni

Knøttecup ponni (60 cm)

KM-F-Hest-Lag

80 cm Hest

KM-F-Ponni-Lag

Knøttecup ponni (60 cm)

5. BEDØMMING
Mesterskapet bedømmes på vanlig måte etter KR V §513

6. PREMIERING

Premiering skjer iht de generelle statuttene for kretsmesterskap for Buskerud og Oppland
rytterkretser
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