Kombineret mesterskab /
ponyer
Distriktsmesterskab
2022
Se også Distrikt 1’s Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber
2022.

Individuelt mesterskab
Det kombinerede distriktsmesterskab afvikles udelukkende som individuelt mesterskab. Der
afholdes således ikke holdmesterskab.
Mesterskabet afvikles IKKE kategori-opdelt – dvs. alle 3 kategorier starter mod hinanden.
Der kåres kun 1 (én) vinder. Mesterskabsdækkenet er 135 cm.
Hver rytter må kun deltage med 1 pony i mesterskabet.
Mesterskabet afvikles i flg. klasser:
Dressur: LB1B
Springning: LB1*, met. B1 (85/75/65 cm)
Udelukkelser:

Mesterskabet er åbent for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har opnået placering
ved C-stævner eller højere i 2 sværhedsgrader højere (spring MB og højere, dressur LA3
eller højere) og/eller har deltaget i 3 sværhedsgrader højere (spring MA og højere, dressur
LA5 og højere).
Ryttere må dog gerne starte i en højere kategori. Ryttere, der således f.eks. er udelukket fra start
på en kat. 2 pony, må gerne starte mesterskabet på en kat. 1 pony, såfremt denne ekvipage er
startberettiget jf. reglerne.
Klassernes afvikling:
Dressurklassen afvikles første dag, og springklassen afvikles næste dag.
Der skal være min. 2 dommere i dressurklasserne (hoveddommeren skal være min. B-dommer,
sidedommeren skal være min. C-dommer).
Springklassen afvikles i metode B1. Der skal benyttes elektronisk tidstagningsanlæg.
I springklassen kan benyttes én dommer, der er mindst B-dommer, eller 2 C-dommere.
I springklassen starter ekvipagerne i omvendt rækkefølge i.f.t. resultatet i dressur. Således starter
dårligst placerede først, derefter den næst dårligst placerede. Vinderen af dressurklassen starter
sidst. Dog startes fortsat med kat. 3 først, derefter kat. 2 og til sidst kat. 1. Således starter den
dårligst placerede kat. 3 pony (eller kat. 2, hvis der ikke var nogen kat. 3 til start) først. Den bedst
placerede kat. 1 pony starter sidst.

Ekvipagen skal gennemføre begge discipliner for at kunne blive placeret i mesterskabet.
Udgår en ekvipage i en disciplin, tildeles ekvipagen 0 point i denne disciplin. Udgår ekvipagen af
dressur, må denne gerne deltage i springningen – med mulighed for at blive placeret i
springklassen og dermed opnå placeringspoint i springklassen– men UDEN mulighed for at opnå
placering i mesterskabet. I springning skal ekvipagen mindst gennemføre 1. runde (hovedrunden)
for at kunne opnå point for placeringen i klassen, og dermed kunne blive placeret i mesterskabet.
Vinderen i klassen opnår 20 p, nr. 2 – 19 point, nr. 3 – 18 point o.s.v.

Udgår en ekvipage efter dressuren og derfor ikke kommer til start i springning, laves
pointfordelingen om, og ekvipagen tildeles 0 point i første runde. (men bliver i mesterskabet og
tæller med til antal startende / placeringer).
Vinderen af det kombinerede distriktsmesterskab findes ved at lægge placeringerne (pointene)
sammen for dressur og spring. Den ekvipage, der har opnået flest point, er vinder.
Ved ligeplacering er den ekvipage, der har den højeste placering i en af klasserne, vinder.
Ved fortsat ligeplacering er resultatet fra dressuren afgørende.
Præmiering
Der vil kun være rosetoverrækkelse (klubbens almindelige rosetter) efter hhv. dressur- og
springklassen. Der vil være præmieoverrækkelse (D1’s rosetter m.m.) samt udbetaling af dotering i
henhold til det samlede resultat for både dressur og springning. Antallet af placeringer i det
samlede mesterskab bestemmes ud fra antal startende ekvipager i dressurklassen.
Det tilstræbes, at mesterskabet afvikles ved ét stævne, hvor dressuren afvikles første dag og
springningen på anden-dagen. Afvikles mesterskabet over 2 stævner, afvikles dressuren ved det
første stævne.
Mesterskabet kan evt. afvikles ved et klubstævne (D-stævne). Afvikles mesterskabet ved et Dstævne, skal man dog bemærke, at der skal bruges en TD ved stævnet, da det jo er et
distriktsmesterskab.
Der betales kun 1 indskud og udbetales kun dotering for det samlede resultat af de 2 runder.
Bemærk, der optjenes championatpoints i Dansk Ride Forbund for hver enkelt klasse (hhv.
dressur- og springklassen) men ikke for det samlede resultat i dette mesterskab. Mesterskabet
afvikles som distriktsklasser. Såfremt mesterskabet afvikles ved D-stævne, vil klasserne stadig
blive afviklet som distriktsklasser, og resultaterne skal indsendes til Dansk Ride Forbund.
Til Distrikt 1’s championatlister, kan man ligeledes indrapportere placeringer for hver enkelt klasse
(hhv. dressur- og springklassen) men ikke for det samlede resultat i mesterskabet.
Mesterskabet kan afvikles som en del af ”almindelige” klasser, hvor andre ryttere også må deltage.
Det er dog kun ryttere fra Distrikt 1, der kan blive placeret i mesterskabet.
Afvikles mesterskabet som en del af almindelige klasser, anbefales det, at mesterskabsrytterne
starter lige efter hinanden – især i springklassen – så der opnås en ”finale-stemning”. Såfremt man
er nødt til at dele klassen op i flere afd. grundet antal tilmeldte (flere kategorier) skal det i dressur
være de samme dommere, der dømmer begge / alle afdelinger, og i springning skal det være
samme bane / linjeføring i begge / alle afdelinger. Resultaterne fra afdelingerne lægges i én samlet
klasse i hhv. dressur og springning, og rytterne tildeles mesterskabspoint ud fra dette samlede
resultat, så der kun er én placeringsrækkefølge i hhv. dressur og springning.
På EQUIPE oprettes en klasse for det samlede resultat i mesterskabet efter begge runder.
Klassen oprettes som % -klasse, og rytternes placeringspoint tastes ind for begge runder.
Såfremt 2 eller flere ekvipager slutter med samme totale pointsum, får den dårligst
placerede ekvipage x,0 point, den næst dårligst placerede får x,1 point osv. Er der således 3
ekvipager, der slutter med samlet 37 point, tildeles de point således:
Rytter 1
1. plads i dressur = 20 point, 4. plads i spring = 17,2 point
Total 37,2
Rytter 2
2. plads i dressur = 19 point, 3. plads i spring = 18,1 point
Total 37,1
Rytter 3
3. plads i dressur = 18 point, 2. plads i spring = 19,0 point
Total 37,0
Rytter 1 vinder, fordi rytteren har den højeste placering i en af de to discipliner.
Rytter 2 og 3 har begge en 2. plads som højeste placering. Her er det så resultatet i
dressurklassen, der afgør placeringen i mesterskabet. Derfor bliver Rytter 2 nr. to og Rytter
3 bliver nr. tre i mesterskabet.

