Statutter for klubbmesterskap i dressur på Nord Karmøy Rideklubb
Klubbmesterskap i dressur arrangeres hvert år.
Rytter må ha betalt medlemskontigent og representere Nord Karmøy Rideklubb utad i
inneværende år .
Rytter må fylle 11 år inneværende år eller eldre ( jf. KR1-Tillegg 3. Punkt 3b).
En hest kan kun gå en mesterskapsklasse, men kan startes i flere klasser. Unntak for en
skolehest som likevel kan delta med flere ryttere. En rytter kan kun ri en mesterskapsklasse.
Det skal arrangeres følgende klasser i klubbmesterskapet i dressur:
Lett C
Skolehest
Lett C
Lett B
Lett A
Middels B
Alle klasser er åpne
I selve mesterskapet er klassene åpne for de ekvipasjene som ikke har oppnådd 60 prosent
eller mer i inneværende år i en klasse høyere enn den ekvipasjen skal starte klubbmesterskap
i.
Det avgjøres fra år til år om mesterskapet skal av holdes over 1 eller 2 dager.

Premiering:
For at det skal kunne kåres en klubbmester må det være to eller flere startende i
klubbmesterskapet i den aktuelle klassen. Mesterskapsavgift kr 50,-for skolehest og kr 100 ,for privathest må betales før start
Vanlig premiering i klasse. Gavepremie og medalje til klubbmester.

For klubbmesterskap som arrangeres over 2 dager:
Mesterskapet arrangeres over 2 avdelinger, 1. avdeling arrangeres lørdag og 2. avdeling
arrangeres søndag. Den ekvipasjen som får høyest sammenlagt prosent etter 1. og 2. avdeling
blir klubbmester. Dersom det er likt, blir den av disse ekvipasjene som har høyest prosent i 2
avdeling klubbmester. Er det fortsatt likt, blir den av ekvipasjene som har høyest totalsum av
de samlede karakterer for ”Allment inntrykk” fra 2. avdeling klubbmester. Er det likt også
etter dette, deles plassering.

For klubbmesterskap som arrangeres over 1 dag:
Klubbmester blir den ekvipasjen som får høyest poengsum. Er det likt, blir den av disse
ekvipasjene som har høyest poengsum for ”Allment inntrykk” klubbmester. Er det fortsatt
likt, deles plasseringen.
Bør være 2 dommere for hver klasse.

Gjeldene fom 2016 .

