ROSKILDE RIDEKLUBS KLUBMESTERSKAB
for pony & hest i dressur
Klubmesterskabsklasserne rides som E-klasser (ellers er det ikke muligt at gange op – se forklaring
længere nede) hvor ALLE kan deltage – uanset sværhedsgrad og niveau. Rytteren skal have et
aktivt medlemskab hos ROR og forpligter sig samtidig til at hjælpe tre timer til det pågældende
stævne.
Afvikling
•

Klubmesterskabet afholdes på følgende datoer: første afdeling d. 8. maj, anden afdeling d.
12. juni og finalen d. 21. august

•

Klubmesterskabet afvikles over to afdelinger og en finale. En ekvipage skal deltage i mindst
én af afdelingerne samt finalen i mesterskabet for at kunne blive placeret i finalen.

•

Alle rider mod hinanden - uanset klasse og sværhedsgrad.

•

Tilmelding foregår via GO.

•

Klubmesterskabet afvikles i følgende valgfrie klasser:
Hest: Min. LC1, maks. MB3.
Pony: Min. LC1, maks. PRM.

•

Mesterskabsklasserne dømmes af en autoriserede dressurdommer.

•

Der skal være mindst fem tilmeldte ekvipager i hver afdeling for at mesterskabet afvikles

Regler:
•

En hest/pony må kun startes en gang pr. afdeling i klubmesterskabsklassen (elevskoleheste
må gerne starte to gange, men med to forskellige ryttere).

•

En rytter må gerne starte to ponyer/heste i begge afdelinger, men kun én pony/hest i finalen.

•

En ekvipage må ikke starte lavere end to klasser under den højeste klasse ekvipagen har
deltaget i, i indeværende år.

•

Rytteren skal have haft et aktivt medlemskab i tre måneder før stævnets afholdelse

•

Alle ekvipager går videre til finalen

Placeringer og præmieoverrækkelser:
•

Alle procenter ganges op efter sværhedsgrader:
Sværhedsgrad 0 (pony:LD1-LC3 og hest:LD1-LB3), ganges op med 1.0
Sværhedsgrad 1 (pony:LB1-LB3 og hest:LA1-LA3), ganges op med 1.01
Sværhedsgrad 2 (pony:LA1-LA2 og hest: LA4-LA6), ganges op med 1,02
Sværhedsgrad 3 (pony:LA3-LA4 og hest: MB0-MB3), ganges op med 1,03
Sværhedsgrad 4 (pony:LA5-LA6), ganges op med 1,04
Sværhedsgrad 5 (pony:LA6-PRI), ganges op med 1,05
Sværhedsgrad 6 (pony: PRT-PRM), ganges op med 1,06

•

Procenterne ganges op efter hver klasse og afgører placeringsrækkefølgen.

•

Der er altid tre placeringer uanset antal starter i begge afdelinger samt finalen.

•

Det samlet resultat (procentsummen fra det bedste resultat i afdelingerne og procentsummen
i finalen lagt sammen) udgør placeringsrækkefølgen i det endelige klubmesterskab d. 21.
august.

•

Der vil være præmier og rosetter til de tre placerede i første- og anden afdeling. På
finaledagen findes klubmestermester samt anden og tredjepladsen, som vil få æresdækken,
blomster og præmier.

•

Ved lige placering blandt de tre første placerede i finalen, er det resultatet i finalen der er
afgørende. Den ekvipage med det bedste resultat på finaledagen, vil således være vinder. Er
der fortsat lige placering, er det summen af dommerens karakterer for samlet indtryk i
finalen, der er gældende.

•

Der vil være flotte jubilæumsrosetter til alle der deltager (udleveres til finalen)!

Eksempel:
Maja på Hugo deltager i begge afdelinger samt finalen. Hun rider henholdsvis en LA1 til 67,8% i
første afdeling, en LA3 til 64,6% i anden afdeling og en LA3 til 68,1% i finalen.
Majas procenter, efter de er ganget op, er derfor 69,156% (67,8x1,02) i første afdeling, 66,538%
(64,6x1,03) i anden afdeling og 70,143% (68,1x1,03) i finalen.

Majas samlede resultat er 69,156% + 70,143% = 139,299%.

