Dressur / heste
Distriktsmesterskab
2022
Individuelt mesterskab
Se også Distrikt 1’s Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber
2022.
På EQUIPE oprettes en klasse for det samlede resultat i mesterskabet efter begge runder.
Klassen oprettes som % -klasse, og rytternes resultat i % tastes ind for begge runder.
Klassernes afvikling
1. dag rides MB0A (indledende klasse)
2. dag rides MB2A (finale)
Udelukket er ekvipager, der ved C-stævner og højere har været placeret MA2/PSG eller højere
eller har deltaget i INT1 eller højere.
Lodtrækning
Startorden i begge klasser bestemmes ved lodtrækning.
Lodtrækning til finaleklassen foregår i 2 omgange, således at den dårligst placerede halvdel af
ekvipagerne i kvalifikationsklassen trækker lod om den første halvdel af startnumrene, og derefter
trækkes der lod blandt den bedst placerede halvdel af ekvipagerne om den sidste halvdel af
startnumrene. Ved et ulige antal ekvipager eller hvis ligeplacering bevirker, at der ikke er lige
mange starter i de 2 halvdele, udgør den bedste halvdel den største gruppe.
Klassernes afvikling
1. dag rides MB0A (indledende klasse)
2. dag rides MB2A (finale)
Hver rytter må starte 2 heste i den indledende klasse men kun 1 hest i finalen.
Kvalificeret til finalen er de 15 bedste fra kvalifikationsklassen, samt evt. ligeplacerede på 15.pladsen. Der suppleres op i tilfælde af forfald. En ekvipage skal dog have opnået min. 50 % i
kvalifikationsklassen for at kunne kvalificere sig til finaleklassen.
Vinder er den ekvipage, der har højest sammenlagte procentsum fra de 2 runder. Ved
ligeplacering i top-3 sammenlagt efter de 2 runder er finaleresultatet afgørende. Den ekvipage med
bedst resultat i finaleklassen, vil således være bedst placeret. Giver dette stadig ingen afgørelse,
er ekvipagerne ligeplacerede. Ved ligeplacering blandt ekvipager, der er placeret som nr. 4 og
derefter, er ekvipagerne ligeplacerede.
Præmieoverrækkelse
Der vil kun være rosetoverrækkelse (klubbens almindelige rosetter) efter den indledende klasse.
Der vil være præmieoverrækkelse (D1’s rosetter m.m.) samt udbetaling af dotering i henhold til det
samlede resultat for begge klasser. Antallet af placeringer i det samlede mesterskab bestemmes
ud fra antal startende ekvipager i den indledende runde (dog altid min. 3 præmier – jf. distriktets
fællesbestemmelser for mesterskaberne).
Der betales kun 1 indskud og optjenes kun championatspoint / udbetales dotering for det samlede
resultat af de 2 runder. Antallet af placeringer i det samlede mesterskab bestemmes ud fra antal
startende ekvipager i første runde (den indledende klasse).

Klubholdmesterskab
Se også Distrikt 1’s Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber
2021.
Hvert hold består af 3 ryttere på 3 heste, eller 4 ryttere på 4 heste fra samme klub. Hver klub må
stille ubegrænset antal hold.
Klassernes afvikling
Mesterskabet rides i LA1A, LA2A og LA4A. Hvert hold skal have 2 ekvipager i LA4A og 1-2 i
LA1A/LA2A. Startrækkefølgen vil være, at alle LA1 ekvipager rider først, derefter alle LA2ekvipager og sidst alle LA4 ekvipager.
Holdsammensætning skal oplyses skriftligt til stævnesekretariatet senest mandag inden stævnet. I
modsat fald udelukkes hold (uden at få indskuddet refunderet).
Såfremt man ønsker at anføre ekvipagernes indbyrdes startorden på holdet, skal dette oplyses
senest mandag inden stævnet. Er indbyrdes startorden ikke oplyst, vil den arrangerende klub
fastsætte denne startorden.
Efter mandag kan man ved forfald udskifte max. 1 ekvipage, frem til lodtrækningen finder sted.
Startrækkefølgen afgøres ved almindelig lodtrækning, dog afvikles alle LA1-programmer først, så
alle LA2-programmer, derefter alle LA4 programmer
Mesterskabet rides i LA1A, LA2A og LA4A. Hvert hold skal have 2 ekvipager i LA4A og 1-2 i
LA1A/LA2A. På et hold, må der ikke være mere end 2 startende ekvipager i LA4A. Den/de
resterende 1-2 ekvipage(r) på hvert hold må frit vælge, om de vil ride LA1 eller LA2.

Udelukkelser
 Udelukket fra LA1/LA2 er ekvipager, der ved C-stævner eller højere har været placeret i
MB0 eller højere eller deltaget i MA1 eller højere.
 Udelukket fra LA4 er ekvipager, der ved C-stævner eller højere har været placeret i MA1
eller højere eller deltaget i MA2/PSG eller højere.
Klassernes afvikling
De 3 bedste resultater på hvert hold tæller. Resultaterne omregnes til %, og det vindende hold er
det hold, der sammenlagt har højest % -sum.
Ved overvældende tilmelding, deles klassen i 2 afdelinger med hhv. LA1/LA2 og LA4. De to afd.
afvikles med to forskellige sæt dommere. For så vidt muligt, bør afdelingerne afvikles samtidig på
to baner af hensyn til ventetiden.

En ekvipage skal opnå minimum 50 % af opnåelig pointsum for at kunne blive placeret på
et hold i holdkonkurrencen. Der skal således være mindst 3 ekvipager på et hold, der har
opnået minimum 50 %, for at holdet kan blive placeret i holdmesterskabet.
Har flere hold samme procentsum, vil holdet med den højest-placerede rytter være bedst
placeret. Giver dette ingen afgørelse tages den næstbedst-placerede på disse hold. Er der
fortsat ingen afgørelse tages rytter nr. 3 – og herefter rytter nr. 4. Giver dette stadig ingen
afgørelse, er holdene ligeplacerede.

