Regler for Distrikt 4 Mesterskaber Hest 2020
1. Mesterskaberne er åbne for ryttere med dansk rytterlicens, som er medlem
af en klub hørende under Distrikt 4, og som starter for denne ved
mesterskaberne.
2. Alle mesterskaber i D4 afvikles i.h.t. DRF´s Fælles Bestemmelser pkt. 92,
Dressur Reglementet pkt. 292, Spring Reglementet pkt. 392, og Military
Reglementet pkt. 492 vedr. distriktsmesterskaber, dog undtaget nedenstående D4
regler for kvalifikation og udelukkelse (husk at læse under hver disciplin).
3. Dressur: deltagende ekvipager skal have opfyldt kvalifikationskravet senest
mandag inden stævnet.
Spring: deltagende ekvipager skal have opfyldt kvalifikationskravet senest mandag
inden stævnet.
Holdmesterskab: senest torsdag inden stævnets start, skal deltagende klubber
aflevere en bruttoliste til stævnearrangøren over de ekvipager de vil kunne anvende
på det endelige hold, der sammensættes senest inden lodtrækningen.
Alle kvalifikationer/udelukkelser gælder kun når de er opnået i
kvalifikationsperioden, der omfatter det indeværende og de to forudgående
stævne år. Bemærk - ved gennemført menes at i met. B4 skal både 1.
og 2. fase været redet i henhold til reglementet.
Mesterskab i spring for heste individuelt.
Mesterskabet afvikles i LA1* i metode B12. Startberettigede er ekvipager der
har gennemført en klasse i sværhedsgrad 2 eller højere ved min. C-stævne i
kvalifikationsperioden.
Åben for ekvipager som ikke har startet sværhedsgrad 5 eller højere.
Mesterskab i spring for heste klubhold.
Mesterskabet afvikles i LB2** i metode B12. Åben for ekvipager som har
gennemført en klasse i sværhedsgrad 1 el. højere ved min. C-stævne i
kvalifikationsperioden.
Åben for ekvipager som ikke har startet sværhedsgrad 4 eller højere.
Mesterskab i military hest individuelt.
Mesterskabet afvikles i CNC100. Startberettigede er ekvipager der er
kvalificeret i kvalifikationsperioden iflg. Military reglementet.
Mesterskab i dressur for heste individuelt.
Mesterskabet afvikles som en klasse i 2 afdelinger. 1.afdeling i MB0-A og 2.
afdeling i MB0-A. Startberettigede er ekvipager der har gennemført to gange i
sværhedsgrad 3 eller højere med min. 55% af højeste point sum, eller en gang
med min. 65% ved min. C-stævne i kvalifikationsperioden. De 12 bedst
placerede ekvipager i 1. afdeling går videre til 2. afdeling. Der suppleres op
ved forfald. Åben for ekvipager som ikke har været placeret i sværhedsgrad 4
eller højere.
Mesterskab i dressur for heste klubhold.
Mesterskabet afvikles i sværhedsgraderne 1,2 og 3. Holdet sammensættes af en
ekvipage i svh. 1, en ekvipage i svh. 2, en ekvipage i svh. 3 og en ekvipage i valgfri
sværhedsgrad ml. 1-3 og denne ekvipage udgår, hvis der kun er tre på holdet.
Startberettigede er ekvipager der har gennemført to gange i den pågældende
sværhedsgrad, der startes i med min. 55% af højeste point sum, eller en gang
med min. 65% ved min. C-stævne i kvalifikationsperioden.
Åben for ekvipager som ikke har været placeret i en sværhedsgrad højere end
den sværhedsgrad der rides i.

Indskud/doteringer.

Information til afholdende klub.
Lodtrækning om startrækkefølge finder sted senest kl. 18.00 dagen før
klassens start, hvor rytterne skal have mulighed for selv at trække deres
startnummer. Ved mesterskabsklasser, der afvikles over 2 omgange,
bestemmes startordenen i 2. omgang efter placeringsrækkefølgen, således at
sidst placerede efter 1. omgang starter først.
Bemærk. Max. 10 hold pr. dag ved dressur holdmesterskab, ellers skal det
deles over 2 dage.
Der skal være minimum 2 dommere i begge afdelinger af
Dressurmesterskaberne, se DRF pkt. 232.2.
Ovenstående dotering dækkes med halvdelen af distriktet og halvdelen af den
arrangerende klub. Hvis et mesterskab bliver sponsoreret af sponsor, som DRF
måtte skaffe, yder distriktet intet tilskud. Alle doteringer er minimumsdoteringer,
klubberne er velkomne til for egne midler at forhøje doteringerne.
Regnskab for udgifter, sendes til kasserer for D4, senest 14 dage efter
afholdelse af mesterskabet.
Præmier ved holdmesterskaber. Uanset DRF Fælles bestemmelser pkt. 92
modtager alle deltagere på placerede hold præmier i henhold til ovenstående.
D4 giver staldplaketter og medaljer til de tre først placerede, samt
æresdækken og æresbånd til førstepladsen. Derudover store rosetter til alle
placerede.
Til præmieoverrækkelse:
Individuelle mesterskaber:
Afholdende klub skal sørge for buketter og ærespræmier til min. de tre først
placerede.
Hold mesterskaber:
Afholdende klub skal sørge for buketter og ærespræmier til minimum vinderholdet.
D4 betaler godtgørelse og transportudgifter til officials i forbindelse med
Mesterskabet. Klubberne skal senest 2 mdr. før mesterskabet informere
Distrikt 4 om hvilke officials der er indgået aftale med. Officials der er
bosiddende uden for Sjælland skal godkendes af Distrikt 4.
Mail sendes til: hellesmadsen@hotmail.dk.

