Regler for Distrikt 4 mesterskab paradressur 2019
Mesterskabet er åbent for alle testede ryttere.
Der er valgfrit program. Ryttere skal dog deltage i den grad, de er klassificeret til: De må dog gerne deltage i
en højere grad. F.eks. må en grad II rytter gerne starte i grad III ved para distriktsmesterskabet.
Der er ingen kvalifikationskrav i dette mesterskab. Mesterskabet afvikles som niveauklasse (%-klasse)
samlet for alle 5 grader.
Vinder er den ekvipage, der har højest sammenlagte procentsum. Ved ligeplacering i top-3 er det Cdommerens resultat, der er afgørende. Giver dette stadig ingen afgørelse, er ekvipagerne ligeplacerede.
Ved ligeplacering blandt ekvipager, der er placeret som nr. 4 og derefter, er ekvipagerne ligeplacerede.
Doteringer/indskud
Indskud individuelt mesterskab: kr. 150
Doteringer
1. plads
Kr. 500

2. plads
Kr. 300

3. plads
Kr. 200

4. plads
Kr. 150

Information til afholdende klub
Lodtrækning om startrækkefølge finder sted kl. 18.00 dagen før klassens start, hvor rytterne skal have
mulighed for selv at trække deres startnummer.
Husk at der skal minimum være 2 dommere i mesterskabet. 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.
D4 giver staldplaketter og medaljer til de tre først placerede samt æresdækken og æresbånd til
førstepladsen. Derudover store rosetter til alle placerede.
Til præmieoverrækkelse: Afholdende klub skal sørge for buketter og ærespræmier til minimum de tre først
placerede.
D4 betaler godtgørelse og transportudgifter til officials i forbindelse med mesterskabet. Klubberne skal
senest 2 måneder 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
hellesmasen@hotmail.dk.

