KLUBMESTERSKAB DRESSUR 2019
Klubmesterklassen i dressur udskrives som en procentklasse.
Det vil sige, at det er den opnået procent, der afgør hvilken placering man får.
Ekvipagen skal stille op i den højeste klasse, hvor de har fået en placering eller højere.
Den laveste klasse der tæller med er LC1 og den højeste er LA3.
Det oplyses på anmeldelsen, hvilket program man vil ride i klassen. Hvis man har 2 starter i % klassen, skal man før
start oplyse, hvilket program der skal tælle med.
Ved indendørs stævner rider alle på B-banen, ved udendørs stævner rider hest på A-bane.
Ekvipagen samler point ved de Klubstævner KOOR afholder i 2019 og de tages alle med til finalen som afvikles ved
Julestævnet.
Der gives følgende point:
1. plads:
2. plads:
3. plads:
Gennemført:

4 point
3 point
2 point
1 point

Uanset om der er 4 placeringer eller ej, gives der 4, 3, 2 og 1 point, forudsat at der er opnået 50%.
Der gives dobbelt point i finalen. Der ses bort fra ryttere fra andre klubber i klassen, når der gives point.
Ekvipagen, der gennem året har opnået flest point, vinder klubmesterskabet. Er der pointlighed efter finalen, er det
resultatet fra finaledagen, der er afgørende. Er denne også uafgjort, er det den med højest sammenlagt procent for
hele året, som bliver klubmester.
Hvis en sikker vinder udebliver fra finalen, uden god begrundelse, (stævneudvalget afgør i samråd med bestyrelsen)
går klubmesterskabet til 2. bedst placerede.
Privat hest: Hvis hesten/ponyen i løbet af året dør, bliver skadet eller solgt, må de opnåede point overgå til en anden
hest, der ikke har været startet i klubmester tidligere på året. Skift af hest må kun ske en gang om året (tilbageskift
på oprindelig hest efter skade tilladt, ved gyldig dyrlæge erklæring).
Elevhest: Ryttere, der starter på elevhest/pony behøver ikke at starte på samme hest/pony fra stævne til stævne,
men må så kun starte på en hest/pony pr. stævne pr. disciplin.
I finalen må en rytter kun starte på en hest/pony.
For at deltage i klubmesterskaberne skal man have et medlemskab af KOOR.
For at vinde klubmesterskabet, skal man ud over finalen, starte mindst 1 indledende runde.
Berider og 5-6 års beriderelever kan ikke deltage.
Klubmesterpokalerne er vandrepokaler og de kan ikke vindes til ejendom.
Alle vindere vil få en erindringspokal.
Alle pokaler skal være afleveret senest d. 1 november 2019 til stævneudvalget.
Stævneudvalget d. 15/11-2018

