Klubmesterskab 2018 Fredericia Sportsrideklub
Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet som er slået op.
Rytteren skal være medlem af FSRK for at kunne deltage i FSRKS’s klubmesterskab.
Der afvikles 1 klubmesterskab hvert år, der går over fire afdelinger, klubmesteren er den der har opnået den
bedste placering sammenlagt hhv. Pony dressur og Hest dressur og Pony spring og Hest spring, (4 klubmestre)
En ekvipage må starte en gang i klubmesterskabsklassen pr.afdeling. Det er ikke tilladt at ændre ekvipagen
mellem afdelingerne.
Der er 3 placeringer i en klubmesterskabsklasse, en placering er = med en sløjfe. Der gives point efter følgende
skala: 1.plads,10 point, 2.plads,7 point, 3.plads 5 point.
Et mesterskab afvikles såfremt, der mindst er 2 ekvipager i den pågældende mesterskabs klasse.
En hest / pony må gerne startes af flere ryttere i mesterskabet. Bemærk at en pony må startes som både hest og
pony ved samme stævne – dog ikke med samme rytter.
Klubmesterskaberne afvikles som ”alle-mod-alle”klasser, og deltagerne starter mod hinanden. Der vil være en
graduering alt efter sværhedsgraden, uanset klasse. Hvert mesterskab afvikles som én klasse og afvikles ej
kategori delt for ponyer.
Klasser
Klubmesterskaberne afvikles i valgfri klasser. Nedenfor er anført hvilke klasser, der kan vælges.
Pony Dressur LC1- LA6 B - bane
Hest Dressur LC1- MB0 A- Bane
Pony spring LE - Mb1* Metode B4 eller B7
Hest spring LE - Mb1* Metode B4 eller B7

Udelukkelser
En ekvipage udelukkes efter DRF: OUT regler.
Været placeret i højere klasse 2 gange med mindst 65% i dressur og 0 fejl i springning.
De udelukkelser en ponyrytter har opnået gælder kun for start på ponyer. Det udelukker således ikke rytterne for
start i lavere klasser for heste.
Alle resultater gælder i indeværende stævneår samt de 2 foregående stævneår. For et mesterskab afviklet i
2018 gælder således resultater opnået fra og med d. 1. januar 2016.

Klubmesterskab,springning:
Alle rider mod hindanden LE - MB1* Metode B4 eller B7
Ved pointlighed er det den placerede som har redet den højeste sværhedsgrad/ sprunget højest som er vinderen af
klubmesterskabet

Klubmesterskab, dressur:
Alle rider mod hinanden – uanset klasse – og placeringsrækkefølgen findes efter højest %-sum med koefficient. Der
må rides et program pr. ekvipage.
Klassen afvikles således, at ponyekvipager i LC1, LC2 osv. Alle ponyer rider B. Baner. Derefter startes hesteklassen fra
Lc1 til MB0 . Der rides på A - Baner.
Man er junior når man rider pony, og starter ponyklasser, de er fra 0 år til og med 16 år, altså de normale pony år.
Se mere i DRF’s reglement.
Da stævnet bliver holdt i forskellige sværhedsgrader ganges der med en koefficient.
Alle rider mod hinanden - uanset klasse – placeringsrækkefølgen findes efter højest %-sum ganget med 1.00
i sværhedsgrad 0, 1,01 i sværhedsgrad 1, 1,02 i sværhedsgrad 2, 1,03 i sværhedsgrad 3.
Program Pony

Program hest
Lc1- Lb3 1,00

LC1-3

1,00

Lb1- 3

1,01

La1-3

1,01

La1- 3

1,02

La4-6

1,02

La4-6

1,03

MB0

1,03

Ved ligeplacering blandt de 3 først placerede ekvipager, er det den der har placeret sig med højest % i det
sværeste/ højeste program der er vinderen.

