SØNDERJYSK MESTERSKAB FOR D-RYTTERE 2018
Fælles bestemmelser.
Sønderjysk Mesterskab for D-ryttere er et Distriktsmesterskab for ryttere og heste/ponyer, der ikke starter ved Cstævner eller højere.
Dansk Ride Forbunds bestemmelser for D-stævner og Distriktmesterskaber er gældende med følgende
ændringer/tilføjelser:
•

Alle ryttere skal være medlem af en rideklub i Distrikt Sønderjylland.

•

Mesterskabet er åbent for ryttere og heste/ponyer, der ikke har startet sværhedsgrad 1 eller højere ved
C-stævner eller højere i kvalifikationsperioden i den disciplin rytteren ønsker at starte Sønderjysk Mesterskab
(Kvalifikationsperioden er indeværende år, samt de to foregående år).
Har en rytter købt en hest/pony, der i kvalifikationsperioden har startet C-stævner eller højere med en anden
rytter, kan hesten/ponyen resultatfrigøres jf. DRF fællesbestemmelse pkt. 71.2.

•

I dressur skal der mindst være 2 dommere, hvoraf den ene skal være min. C-dommer (hoveddommer).

•

I spring skal der være mindst en D-dommer og en C-banedesigner.

Maksimalt indskud i Sønderjysk Mesterskab for D-ryttere:
Individuelt mesterskab spring for heste og pony
Individuelle mesterskaber dressur for hest og pony

kr. 150,00 pr. start
kr. 200,00 i alt for begge afd.

Gennemførelse.
MESTERSKABET SKAL AFHOLDES I PERIODEN MEDIO AUGUST TIL MEDIO SEPTEMBER
Dette for at tilgodese at mesterskabet er for D-stævnerytterne.
Der trækkes lod om startrækkefølgen jf. DRF fællesbestemmelse pkt. 66.4.4.1.
Præmieoverrækkelse i Sønderjysk Mesterskab foregår til hest/pony for de tre bedste placerede ekvipager.
Distrikt Sønderjylland indkøber:
•

Æresdækken til Sønderjysk Mester for D-ryttere.

•

Rosetter til 1., 2. og 3. placerede ekvipage.

•

Plakette til 1., 2. og 3. placerede ekvipage.

•

Rosetter til alle der deltager ved Sønderjysk Mesterskab. Rosetterne uddeles når ekvipagen rider fra
konkurrencebanen efter 1. afd./1. gennemridning

Den arrangerende klub skal indkøbe/skaffe ærespræmier og blomster (uden cellofan) til Sønderjysk Mester samt 2. og
3. placering (guld, sølv og bronze)
Der skal slås en liste op i sekretariatet umiddelbart efter kvalifikationens afslutning, hvor det fremgår, hvilke ekvipager
der er kvalificeret til finalen. Senest en halv time efter listen er slået op, skal rytteren selv sørge for at melde sig til
finalen, hvis ekvipagen er kvalificeret og rytteren ønsker at ride den. Ekvipagen bliver ikke sat på startlisten før indskud
er betalt.
Der skal også gives besked, hvis rytteren ikke ønsker at starte.

SØNDERJYSK MESTERSKAB FOR D-RYTTERE 2018
Mesterskabet udskrives som følger:
Spring
Heste
Individuel

Kvalifikationskrav:
Ingen

Sværhedsgrader
LD/LC, metode B12 (SVH 0)

Pony Kat
1, 2 og 3
Individuel

Ingen

LD/LC, metode B12 (SVH 0)

Dressur
Hest
Individuel

Kvalifikationskrav:
Ingen

Sværhedsgrader
Dag 1: LA1-A (SVH 1)
Dag 2: LA2-A (SVH 1)

Pony Kat
1, 2 og 3
Individuel

Ingen

Dag 1: LC3-B (SVH 0)
Dag 2: LB1-B (SVH 1)

Bemærkninger
Første afdeling gennemrides i LD, anden
afdeling gennemrides i LC.
Evt. omspring gennemrides i LC
Som for heste.
Pony kategorierne skal slås sammen, hvis der
er færre end 6 forskellige ryttere i hver
kategori jf. DRF fællesbestemmelser pkt.
66.5.5.4.
Bemærkninger
Gennemføres som en klasse i to afdelinger,
hvor en afdeling rides DAG 1 og en afdeling
rides DAG 2.
Startberettiget DAG 2 er de 12 bedst placerede
ekvipager fra DAG 1, samt ligeplacerede til 12.
plads. Der suppleres op til 12 startende
ekvipager med næstfølgende ved forfald.
Der betales kun et indskud.
Som for heste.
Pony kategorierne skal slås sammen, hvis der
er færre end 6 forskellige ryttere i hver
kategori jf. DRF fællesbestemmelser pkt.
66.5.5.4.

