STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP I DRESSUR 2021 I
ØSTFOLD RYTTERKRETS

GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET
Mesterskapet skal arrangeres som eget stevne hvert år. Fortrinnsvis i september. På samme
stevnet arrangeres det både individuelle mesterskap samt lagmesterskap. Den enkelte
ekvipasje kan kun starte 1 gang per dag, men en rytter kan starte flere hester.

KVALIFISERING
Det er de generelle bestemmelser i KR1 som er gjeldende. Kap 5, §153.

DOMMERE
Det skal være minst 2 dommere i mesterskapsklassene. Overdommer kan inngå i
dommerpanelet. Dommerne skal minst være DD1 og autorisert for den aktuelle klasse i
henhold til KR I, tillegg 5.4. Overdommer skal være autorisert for å dømme høyeste
mesterskapsklasse.

INDIVIDUELLE MESTERSKAP
Det arrangeres følgende individuelle mesterskap:
KM-D er åpent for alle alderskategorier
KM-D-J/UR er åpent for juniorryttere og ungryttere
KM-D-P er åpent kun for ponniryttere
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Mesterskapene går over to omganger over 2 dager. Første avdeling er åpen for deltakere som
ikke deltar i mesterskapet, mens finalen er lukket for ryttere utenfor mesterskapet. Om man
blir eliminert i første avdeling, kan man velge å ri finalen, men da med ett resultat i
resultatberegningen.

KVALIFISERINGSKRAV INDIVIDUELLE MESTERSKAP

KM-D

Åpen for ekvipasjer i alle alderskategorier som har
oppnådd minimum 58% minst en gang i LA eller høyere
på minst D-stevne. Ekvipasjer som har oppnådd 67%
eller mer i MB eller høyere minst to ganger på minst Lstevne, har ikke anledning til å starte KM-D

KM-D-UR/J

Åpen for junior- og unge ryttere som har oppnådd
minimum 58% minst en gang i minst LB eller høyere på
minst D-stevne. Ekvipasjer som har oppnådd 67% eller
mer i LA eller høyere, minst to ganger på minst Dstevne, har ikke anledning til å starte KM-D-UR/J

KM-D-P

Åpen for ponniekvipasjer som har oppnådd minimum
56% minst en gang i minst LC eller høyere på minst Dstevne. Ekvipasjer som har oppnådd 67% eller mer i LB
eller høyere minst to ganger på minst D-stevne, har ikke
anledning til å starte KM-D-P
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Kvalifikasjonskravet skal være oppfylt i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og
senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen.

LAGMESTERSKAP
Det arrangeres følgende lagmesterskap:
KM-D-Lag: åpen for alle alderskategorier

Lagmesterskapene er åpne for klubblag bestående av ryttere fra
samme klubb. Hvert lag består av 3-4 ekvipasjer der beste resultat
på hvert nivå er tellende. Hver rytter kan bare starte én hest, og
hver hest kan bare starte én gang. Hver klubb kan starte flere lag.
Lagmesterskapene rides i én omgang. En ekvipasje må ri KM-D-Lag LC, en ekvipasje må ri
KM-D-Lag LB og en ekvipasje må ri KM-D-Lag LA. En eventuell fjerde ekvipasje kan ri
valgfritt nivå. Lag med fire ekvipasjer stryker dårligste resultat fra den klassen hvor de har to
ekvipasjer til start.

KVALIFISERINGSKRAV LAGMESTERSKAPET

KM-D-Lag LA

Åpen for ekvipasjer i alle alderskategorier som har
oppnådd minimum 58% minst en
gang i LA eller høyere på minst D-stevne. Ekvipasjer
som har oppnådd 67% eller mer i MB minst to
ganger på minst L-stevne, har ikke anledning til å starte
KM-D-Lag LA.
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KM-D-Lag LB

Åpen for ekvipasjer i alle alderskategorier som har
oppnådd minimum 58% minst en
gang i minst LB eller høyere på minst D-stevne.
Ekvipasjer som har oppnådd 67% eller mer i LA eller
høyere minst to ganger på minst D-stevne, har ikke
anledning til å starte KM-D-Lag LB.

KM-D-Lag LC

Åpen for ekvipasjer i alle alderskategorier som har
oppnådd minimum 56% minst en gang i minst LC eller
høyere på minst D-stevne. Ekvipasjer som har oppnådd
67% eller mer i LB eller høyere minst to ganger på minst
D-stevne, har ikke anledning til å starte KM-D-Lag LC..

Kvalifikasjonskravet skal være oppfylt i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og
senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen.
KLASSENE
1. avdeling

Finale

KM-D

LA:3 NRYF 2009/21

LA:4 NRYF 2013/21

KM- UR/ J

LB:3 NRYF 2017/19

LB:4 NRYF 2017/19

LC:3 NRYF 2017/19

LC:3 NRYF 2017/19

KM-D-P

KM-D-Lag
KM-D-Lag LC

LC:3 NRYF 2017/19

KM-D-Lag LB

LB:3 NRYF 2017/19

KM-D-Lag LA

LA:3NRYF 2009/21
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RESULTATBEREGNING

For de individuelle mesterskapet gjelder følgende: Vinneren er den som har høyest
sammenlagt prosentresultat etter to avdelinger. Dersom det er flere ekvipasjer på medaljeplass
med samme prosentresultat i sammendraget, vinner den som har høyest prosentresultat i andre
avdeling. Dersom det fremdeles er flere på samme medaljeplass, vinner den som har høyest
sum på ”allment inntrykk” fra 1.avd og finalen. Ved fortsatt lik plassering på 1.-plass, blir det
omridning om gullmedaljen i samme program som for finalen.

For lagmesterskapene gjelder følgende:
Hvert lag består av 3-4 ekvipasjer. Laget kan bestå av både ponni og hest. Hvert lag må
stille med en ekvipasje på hvert klassenivå, og eventuelt en fjerderytter på valgfritt
klassenivå. For det klassenivået en klubb har to ryttere, tar klubben med seg det beste
resultatet fra beste ekvipasje i beregningen. Resultatene utregnes i prosentpoeng. Ved likt
sluttresultat blant medaljekandidatene, vil det laget med best resultat i KM-D- Lag LA gå
foran. Ved fortsatt likt sluttresultat vil det laget med best resultat i KM-D-Lag LB gå foran.
Ved fortsatt likt sluttresultat vil alle karakterer med tilhørende koeffisienter for alle
tellende ryttere for hvert lag legges sammen. Det laget med høyest totalsum vil gå foran.
Prosentresultatene fra henholdsvis LC, LB og LA på hvert lag legges sammen. For lag med to
ekvipasjer i en av klassene, vil kun beste prosentresultat fra dette klassenivået være tellende.
Vinner er det laget som oppnår høyest samlet prosentresultat. Ved flere lag på samme
medaljeplass, er det laget som har høyeste prosentresultat for sin dårligste tellende rytter som
rangeres først.
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PREMIERING
I hvert mesterskap deles det ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse). Premieringene følger KR1
§§154 og 155.
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.

Godkjent Østfold Rytterkrets
Dato: 01.04.2021
Underskrift:
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