Bestemmelser for distrikt 11-13 Jf. DRF´s reglement redigeret
november 2019, gældende fra 1/1-2020.
Indskud
Hest:
- Spring 130,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 195)
- Dressur 150,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 300)
- Distriktsmesterskaber spring 250,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 380)
- Distriktsmesterskaber dressur 250,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 490)
- Distriktsmesterskaber for hold spring 640,- pr. hold. (Efteranmeldelse kr. 940)
- Distriktsmesterskaber for hold dressur 740,- pr. hold. (Efteranmeldelse kr. 1440)
- Uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der et indskud på 100,- pr. klasse.
(Efteranmeldelse i uddannelsesklasser i dressur kr. 200, spring kr. 150)
Pony:
- Spring 110,- pr. klasse. (Efteranmeldelse kr. 160)
- Dressur 130,- pr. klasse. (Efteranmeldelse kr. 250)
- Distriktsmesterskaber spring 210,- pr. klasse. (Efteranmeldelse kr. 310)
- Distriktsmesterskaber dressur 210,- pr. klasse. (Efteranmeldelse kr. 410)
- Distriktsmesterskaber for hold spring 540,- pr. hold. (Efteranmeldelse kr. 790)
- Distriktsmesterskaber for hold dressur 640,- pr. hold. (Efteranmeldelse kr. 1240) I –
- Uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der et indskud på 90,- pr. klasse.
(Efteranmeldelse i uddannelsesklasser i dressur kr. 180, spring kr. 135,-)
Plaquetter kan uddeles til 1. - 2. og 3. placerede. (efter eget valg)
I uddannelsesklasser uddeles kun rosetter.
Klubberne er frit stillet med hensyn til ærespræmier, dog er der en minimumsværdi på
50,- hvis man ønsker at uddele ærespræmier.
Dressur: Dotering
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Springning: Dotering
Det er i klasser med under 15 ekvipager tilladt at reducere doteringen med 30 %, såfremt
dette er skrevet i proportionerne. Den laveste dotering må dog aldrig være lavere end
indskuddet i klassen. Der kan altid rundes ned til hele 10 kroner. Eksempelvis kan en
beregnet dotering på kr. 349, rundes ned til kr. 340,HEST:
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PONY:
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Tidsplanen for afviklingen af klasserne skal godkendes af pony- eller sportsudvalg.
Bedes fremsendt inden offentliggørelse af program.
(I dressurklasser tillægges ridetiden på de forskellige kritikker 2 min. til ind- og
udridning)
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Husk i dressurklasser med mere end 17 starter skal der afholdes en pause på mindst 15
minutter.
Regler for opdeling og sammenlægning af kategorier i ponyklasser se fælles
bestemmelser 66.5.
Program for stævnet skal offentliggøres (sendes til distriktsformanden,
sportsudvalgsformanden, samt alle officials senest 8 dage før stævnet.
Ovenstående kan undlades såfremt det fremgår af propositionerne at alle oplysninger
om stævnet offentliggøres på nettet.
Lav en liste med telefonnumre på alle officials, sekretariat og stævneleder som
udleveres/sendes til hver officials.
Husk at medtage væsentlige oplysninger til rytterne i programmet eller på nettet.
Herunder kan nævnes:
• Tidsinddeling for alle klasser
• Liste over deltagende klubber
• Stævnesekretariatets træffetid før stævnet (inkl. telefon nr.)
• Tidspunkter for frameldinger og efteranmeldelser
• Hvornår der kan oplyses starttider pr. telefon
• Adressen, hvor stævnet afholdes
• Skitsetegning over området inkl. kørselsvejledning og parkeringsmuligheder
• Alle vigtige telefonnumre
• Tidspunkter for evt. lodtrækninger
• Vejledning for præmieoverrækkelser
• Cafeteriaets åbningstider
• Liste over sponsorer
• Liste over stævnets officials:
Distrikts-Teknisk-Delegeret
Jury
Dressurdommere
Springdommere
Banedesigner + evt. banedesigner-assistent
Ansvarshavende for sekretariatet
Ansvarshavende for opstaldning
Læge
Dyrlæge
Smed
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Præmieoverrækkelser:
Det anbefales at alle præmieoverrækkelser for ponyer i springning er til hest, for heste
kun de 5 første placeret til hest, og resten til fods.
I dressur foregår præmieoverrækkelserne i normale klasser altid til fods. (Tidspunkt
angives på startlisterne)
Elektronisk tidtagning:
Elektronisk tidtagning skal anvendes ved alle springstævner. Ved landsstævner samt
distriktsmesterskaber skal der anvendes elektronisk tidtagning med display.
Prisen for leje af tidtagningen: kr. 500,00 – der sendes samlet regning ud 1 gang årligt.
Reparationer af anlægget betales af den klub, som har forårsaget skaden, såfremt der
er tale om almindelig vedligeholdelse og slitage betaler distriktet. For leje af tidtagning
ring til: Per Nielsen - mobil: 22 68 80 00.
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DISTRIKTSMESTERSKABER:
Jf. DRF´s reglement
Doteringer ved distriktsmesterskaber, som distriktet giver tilskud til:
Spring:
Senior/hest, individuelt:
1. 1500,- / 2. 1000,- / 3. 800,- / 4. 600,- / øvrige 250,Distriktet giver kr. 1500,- i tilskud
Junior/youngrider – hest, individuelt:
1. 1500,- / 2. 800,- / 3. 600,- / 4. 400,- / øvrige 250,Distriktet giver kr. 1500,- i tilskud
Hold (beløb til holdet til deling):
1. 2000,- / 2. 1600,- / 3. 1200,Distriktet giver kr. 2000,- i tilskud
Distriktet giver ud over rosetter og plaquetter til 1. 2. og 3. pladsen ved disse
mesterskabsstævner gratis tidtagningsanlæg, og udgifter til 2 x TD afholdes udelukkende
af distriktet.
Dressur:
Senior/hest, individuelt:
1. 1000,- / 2. 800,- / 3. 600,- / 4. 400,- / øvrige 200,Distriktet giver kr. 1500,- i tilskud
Junior/youngrider – hest, individuelt:
1. 800,- / 2. 600,- / 3. 400,- / 4. og øvrige 200,Distriktet giver kr. 1500,- i tilskud
Hold (beløb til holdet til deling):
1. 2000,- / 2. 1600,- / 3. 1200,Distriktet giver kr. 2000,- i tilskud
Doteringer gives kun i forhold til antal startende og dermed placeringsberettigede.
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Pony individuelt dressur/spring, samt hold dressur/spring
1. plads – pokaler
Ud over pokaler til 1. pladsen giver distriktet rosetter og plaquetter til 1. 2. og 3.
pladsen ved disse mesterskabsstævner. Den afviklende klub udbetaler almindelige
doteringer.

Gældende for både heste- og ponymesterskaber:
Udelukkelseskriterier:
Mesterskaberne er åbne for heste/ponyer der ikke har opnået placering i en
sværhedsgrad 2 grader højere end mesterskabsklassens højeste sværhedsgrad ved Bstævner eller højere i kvalifikationsperioden (fx er mesterskabet i sværhedsgrad 2 må
hesten/ponyen ikke være placeret i sværhedsgrad 4)
INDIVIDUEL DRESSUR HEST:
Generelt:
Mesterskabet afvikles som én klasse over 2 dage.
Hver rytter må kun starte i ét individuelt mesterskab.
Procentsummerne fra 1. og 2. dag sammenlægges og udgør resultatet.
Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede
resultat. Hver rytter må starte 2 heste i mesterskabet, dog kun én hest i 2. afdeling.
Rytteren må frit vælge hvilken hest, der deltager i 2. afdeling af mesterskabet. Der
trækkes kun lod om startorden til 1. dag. 2. dag rides i omvendt rækkefølge af
placeringsrækkefølgen fra 1. dag.
Der skal være mindst 5 ekvipager tilmeldt, for at mesterskabet kan afholdes.
Seniorer: 1.dag rides MB1 - 2. dag rides MB2.
Ekvipagerne skal have opnået min. 50% i MB0 eller højere inden lodtrækningen.
Junior og Young riders afvikles samlet: 1. dag rides LA2 - 2. dag LA4.
Ekvipagerne skal have opnået min. 50% i LA1 eller højere inden lodtrækningen.
HOLD DRESSUR HEST:
Hver rytter må kun starte på et hold.
Mindst 3 ekvipager skal have opnået mindst 50 % af klassens højeste pointsum, for at
holdet kan opnå placering. De tre ryttere med højeste procenter for det enkelte hold
sammenlægges og udgør resultatet.
Mesterskabet afvikles i LA4 og LA5
2 ekvipager rider LA4 og 2 rider LA5
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Ekvipagerne skal have opnået min. 50% i LA4 eller højere inden lodtrækningen. For at
holdmesterskabet skal kunne gennemføres skal der være tilmeldt mindst 3 hold.

INDIVIDUEL SPRING HEST:
Generelt:
Hver rytter må kun starte i ét individuelt mesterskab.
Mesterskabet afvikles i metode B12, tempo 350 m/min.
2. runde rides i samme bane som første.
Hver rytter må starte 2 heste i første runde. I 2. runde må hver rytter kun starte én hest.
Der skal være mindst 5 ekvipager tilmeldt, for at mesterskabet kan afholdes.
Seniorer: afvikles i MB*
Ekvipagerne skal have gennemført MB* eller højere inden lodtrækningen.
Junior og Young riders afvikles samlet: afvikles i LA**
Ekvipagerne skal have gennemført LA* springning inden lodtrækningen.
HOLD SPRING HEST:
Hver rytter må kun starte på et hold.
Mesterskabet afvikles i LB**/LA**, i metode B12, tempo 350 m/min.
2 ekvipager rider LB** og 2 ekvipager rider LA**
Ekvipagerne skal have gennemført LB* inden lodtrækningen.
For at holdmesterskabet skal kunne gennemføres skal der være tilmeldt mindst 3 hold.

INDIVIDUEL DRESSUR PONY:
Generelt:
Mesterskabet afvikles over en dag.
Hver rytter må kun starte i én kategori og må kun starte én pony.
Hver kategori afvikles hver for sig uanset antal tilmeldte ekvipager, dog skal der være
mindst 5 ekvipager, for at mesterskabet kan afholdes.
Procentsummerne fra de 3 dommere sammenlægges og udgør resultatet.
Kat. 1: afvikles i LA4
Kat. 2: afvikles i LA2
Kat. 3: afvikles i LA1
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HOLD DRESSUR PONY:
Hver rytter må kun starte på et hold.
Mesterskabet er åbent for alle tre kategorier i én klasse, hvor det er tilladt at
sammensætte et hold af flere kategorier.
Mindst 3 ekvipager skal have opnået mindst 50 % af klassens højeste pointsum, for at
holdet kan opnå placering. De tre ryttere med højeste procenter for det enkelte hold
sammenlægges og udgør resultatet.
Mesterskabet afvikles i LA1 uanset kategori.
For at holdmesterskabet skal kunne gennemføres skal der være tilmeldt mindst 3 hold.
INDIVIDUEL SPRING PONY:
Generelt:
Hver rytter må kun starte i én kategori.
Hver kategori afvikles hver for sig uanset antal tilmeldte ekvipager, dog skal der være
mindst 5 ekvipager, for at mesterskabet kan afholdes.
Mesterskabet afvikles i metode B12, tempo 300 m/min.
2. omgang rides i samme bane som første.
Hver rytter må starte 2 ponyer i første runde. I 2. runde må hver rytter kun starte én
pony.
Alle kategorier: afvikles i LA**
Ekvipagerne skal have gennemført LA* springning inden lodtrækningen
HOLD SPRING PONY:
Hver rytter må kun starte på et hold. Mesterskabet er åbent for alle tre kategorier i én
klasse, hvor det er tilladt at sammensætte et hold af flere kategorier.
Mesterskabet afvikles i LB**/LA** metode B12, tempo 300 m/min.
2 ekvipager rider LB** og 2 ekvipager rider LA**
Ekvipagerne skal have gennemført LB* springning inden lodtrækningen
For at holdmesterskabet skal kunne gennemføres skal der være tilmeldt mindst 3 hold.
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