KRETSMESTERSKAP I SPRANG I ØSTFOLD RYTTERKRETS
GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET
Mesterskapet skal arrangeres på fastsatt KM-helg i september. Individuelt lørdag og lag søndag, alle
mesterskapsklasser er lukket. For at KM skal arrangeres må minst 3 ekvipasjer være anmeldt i klassen og minst
3 starterklærte.

KVALIFISERING
Ekvipasjen skal minst ha gjennomført tilsvarende klasse som høyeste avdeling i det aktuelle mesterskapet,
med godkjent resultat på minst D-stevne i løpet av de to siste kalenderår før inneværende, og senest før start i
1. avdeling av mesterskapsklassen (KR I § 153.2). For aldersgrenser se KR 1 §§ 122 og 123.

INDIVIDUELLE MESTERSKAP
Det kan arrangeres følgende individuelle mesterskap:
KM-S er åpent for alle alderskategorier. Arrangeres over 2 omganger 1.20m.
KM-S-UR er åpent for ungryttere. Arrangeres over 2 omganger 1.10m.
KM-S-J er åpent for juniorryttere. Arrangeres over 2 omganger 1m.
KM-S-P er åpent for ponniryttere, og arrangeres med separate mesterskap for kategoriene. Arrangeres over 2
omganger LC.

LAGMESTERSKAP
Det arrangeres følgende lagmesterskap:
KM-S-Lag er åpent for alle alderskategorier. Arrangeres i klasse LC og LB med to ekvipasjer pr. høyde.
KM-S-Lag-P er åpen for ponniryttere. Arrangeres i klasse LD og LC med to ekvipasjer pr. høyde.
Mesterskapene går over to omganger samme dag, med premiering kun etter andre omgang. Hvert lag består
av tre eller fire ekvipasjer, hvorav de tre beste teller – jf. KR II § 265.1.2.
KM-S-Lag-P arrangeres samlet for alle kategorier, ponniene i hver kategori skal konkurrere på kategoriens krav
gitt i KR II § 261.5. I KM-S-Lag-P starter kat. 3 først osv., uavhengig av lagenes startrekkefølge.

BEDØMMING
KM-S individuelt bedømmes etter KR II § 261.3.3b
KM-S lag bedømmes etter KR II § 261.3.3b

TEKNISK PERSONELL
Banebygger skal være autorisert min SBB-I, og overdommer skal være autorisert min SD-I. Chief steward
og dommer i flg. KR-I.

PREMIERING
I hvert mesterskap deles det ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse). Premieringene følger KR1
§§154 og 155.
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Østfold Rytterkrets deler ut medaljer, dekken, og rosetter til medaljevinnerne, samt ærespremie
til vinner. Medaljevinnerne i lag mottar også ærespremie lag i tillegg. Klassepremiering og
blomster bekostes av arrangørklubben og kretsen bekoster selve mesterskapspremieringen.
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