Regler for Klubmesterskab 2017
Generelt
• Klubmesterskabet er kun for medlemmer af Sundeved Rideklub
• Ryttere med B-kontingent er ikke startberettigede
• Alle heste og ponyer er startberettigede, dog må der ikke startes lavere end 3 sværhedsgrader under
pony/hestens seneste 2 års starter.
• Ryttere må ikke have startet for andre klubber end SDR i gennem hele det indeværende og
forudgående stævneår. Undtaget deltagelse i holdmesterskab for en anden klub, samt
nytilkommende medlemmer.
• Mesterskabet afvikles over tre stævner, hvoraf det 2 bedste resultater tæller.
• For at ride om titlen, skal ekvipagen deltage i mindst to stævner.
• En hest/pony må max starte 2 gange pr. dag til stævner med klubmesterskab.
• Vinderen skal selv få indgraveret sit navn på pokalen, som er til låns et år. Efterfølgende år modtager
vinderen en mindre søsterpokal, som man må beholde.
• Der gives rosetter til de placerede til kvalifikationsstævner, samt roset + plaket til klubmestre
Dressur
• Der rides om 2 pokaler
o Der rides om ponypokalen i klasserne LD og op
o Der rides om hestepokalen i klasserne LC og op
• Hvor andet ikke fremgår, er OUT-regler gældende
• Ekvipager må ikke starte i en sværhedsgrad under den man højest har redet i forudgående år. (Hvis
man udelukkende har redet under 60 % i en sværhedsgrad, udelukker dette ikke i at deltage i
sværhedsgraden under.)
• Man rider efter procenter
• Resultatet fra det enkelte ridt tillægges følgende procenter, for at opveje sværhedsgraden af ridtet:

Pony
LD+LC
LB
LA1+2+3+4
LA5+6+PRI
PRT+PRM

•

Hest
0%
1%
2%
3%
4%

LC
0%
LB
1%
LA1+2+3
2%
LA4+5+6
3%
MB0+1+2+3
4%
MA1
5%
MA2 og opefter
6%
Placeringerne udregnes ud fra resultaterne fra begge ridt. Ved procentlighed om 1. pladsen
(Klubmestertitlen) er det ekvipagen der har redet den højeste individuelle procent der vinder. (Eks.
hvis der efter sidste stævne er 2 med 65 % i snit og den ene har redet 67 % og den anden 70 % som
det højeste til et af stævnerne, er det rytteren med de 70 % der vinder titlen.

Spring
• Klubmesterskabet er både for hest og pony- der rides således om 1 pokal
• Ekvipagen skal minimum ride den klasse, som den tidligere har redet til stævne. Det betyder at har
ekvipagen redet en LC, skal klubmesterskabet rides i LC eller højere. Alle klasserne er 2* og går fra
LD og op.
• Der rides metode B3
• Kræver titlen omspringning ved fejllighed, skal ekvipager med lige antal fejl være tilstede til 3.
stævne til en eventuel omspringning.
Reglerne ovenfor gælder for stævneåret 2017. Reglerne har været forelagt bestyrelsen 12. april 2016, hvor
regelsættet er tilrettet og endeligt vedtaget.
Forslag til ændringer modtages på mail: klubmesterskab@hotmail.dk. Ændringer vil først kunne træde i
kraft fra stævneåret 2018. Eventuelle ændringer vil blive vurderet og vil blive indarbejdet, hvis det findes
nødvendigt, ved et møde primo 2018.
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