Regler for klubmesterskab MJR 2018
Generelt
Vi følger stævneudvalgets formulerede regler for klubmesterskabet, og ikke drf reglerne iht. mesterskaber.








Klubmestre kåres i 6 kategorier:
- Privat hest dressur
- Privat pony dressur
- Privat hest spring
- Privat pony spring
- Elev- og halvpart dressur
- Elev- og halvpart spring.
Point samles gennem de tre bedste stævner man har redet, hvoraf finalen er den ene. Dvs. at
man SKAL have deltaget i mindst 2 stævner foruden finalen, for at være indstillet til placering i
klubmesterskabet. Pointene lægges sammen efter sidste afdeling af klubmesterskabet, altså
finalen, og herefter kåres årets klubmestre. Antallet af placeringer i klubmeterskabet, afhænger
af antal deltagere. Det vurderes af stævneudvalget, hvor mange placeringer der er.
I klubmesterskabet for privat ryttere, SKAL der rides på samme hest under hele mesterskabet. I
klubmesterskabet for elev ryttere, må der gerne rides på forskellige heste, da vi ikke kan
garantere første prioritet hver gang.
Man udklasses af et program, såfremt man har vundet det 3 gange med min 65%. Herefter skal
man rykke et program videre. Fx udklasset af LD1, så rykker man videre til LD2, og derefter LC1
osv. Resultater fra sidste år, gælder med i udklasningen for i år.

Pointfordeling
Dressur:


Pointene i dressur fordeles således. Den ekvipage, som har opnået den højeste procent
indenfor hver kategori til stævnet, får tildelt 5 placeringspoint. Den ekvipage som har opnået
anden højest procent til stævnet får tildelt 4 placeringspoint, tredje højest får 3
placeringspoint, fjerde højest får 2 placeringspoint, og de resterende ekvipager tildeles 1
deltagelsespoint for godkendt deltagelse. Dvs. et ridt som har givet over 50 %, og som ikke er
diskvalificeret.
Hvis en ekvipage har startet mere end én dressur klasse, kan denne kun tildeles placeringspoint
én gang til dette stævne. Her vil der tildeles placeringspoint for den klasse som er redet til den
højeste procent, og det andet ridt tildeles ekvipagen 1 deltagelsespoint for.
Man vil altid modtage placeringspoint for den bedste klasse.
Ved pointlighed efter finalen, vil den med det bedste ridt i finalen vinde.



Pointene i spring fordeles sådan, at en runde med 0 fejl, giver 3 point. En runde med fejl giver 1
deltagelsespoint, og en diskvalificeret runde giver 0 point. Hvis en ekvipage starter to klasser,
og der rides 0 fejl i begge, kan ekvipagen kun opnå 3 point for den ene runde. Den anden
runde, giver 1 deltagelsespoint. Man vil altid modtage point for den bedste klasse.
Ved pointlighed efter finalen, vil den med den bedste tid i finalen vinde.

Spring:

