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D1 bestemmelser  for Distrikt 1’s mesterskab i TREC 2018  

Se også Distrikt 1’s Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2018. 

Bemærk dog især:  

Vedr. kvalifkationer / udelukkelser:  

Hvor der i reglerne er omtalt kvalifikationer / udelukkelser, gælder kun resultater opnået i 

kvalifikationsperioden – dvs. fra 1. januar 2016 til 31. december 2018.  

Hvor der i reglerne er omtalt klasser / sværhedsgrader / stævnetyper menes der i ALLE tilfælde den 

pågældende klasse / sværhedsgrad / stævnetype eller højere.  

Antal startende / placerede  

Bemærk, der skal være min. 3 ekvipager / hold på startlisten for at mesterskabet gennemføres. Der 

er altid min. 3 præmier (rosetter / medaljer) i Distrikt 1’s distriktsmesterskaber. Såfremt der er færre 

end 9 startende, udbetales der dog kun dotering til de placerede jf. DRF’s reglement (pkt. 69). Se 

endvidere Distrikt 1’s Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaberne.  

Individuelt mesterskab  

Mesterskabet afvikles efter gældende regler i DRF’s TREC Reglement i klasse T1.  

Der er ingen kvalifikationskrav og udelukkelseskriterier i dette mesterskab. 

I mesterskabet indgår orienteringsridt, gangartsprøve og forhindringsbane. Mesterskabet afvikles 

over én runde. Vinderen / de placerede findes således alene ud fra dette resultat.  

Afvikles ved:  

Klubholdmesterskab  

Mesterskabet afvikles efter gældende regler i DRF’s TREC Reglement i klasse T1.  

Der er ingen kvalifikationskrav og udelukkelseskriterier i dette mesterskab.  

Det er ikke et krav, at holdet har deltaget i andre kvalifikationsrunder i sæsonen efteråret 2017 / 

foråret 2018 for at kunne deltage i distriktsmesterskabet.  

Et hold består af 3-4 ekvipager. Det er de 3 bedste resultater der tæller. Kun hold, hvor alle ryttere 

starter for samme D1-klub, kan blive placeret i distriktsmesterskabet. Et mix-hold kan således godt 

vinde konkurrencen – men kan ikke blive placeret i mesterskabet. Der er præmier til 4 ryttere på 

hvert hold.  

I mesterskabet indgår orienteringsridt, gangartsprøve og forhindringsbane.  

Mesterskabet afvikles over én runde.  



Vinderen / de placerede findes således alene ud fra dette resultat.  

Har flere hold samme pointsum, vil det af de respektive hold 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. 


