Klubmesterskabsregler Ebberup Rideklub
Du kan blive klubmester i følgende kategorier:
Klubmester spring, pony
Klubmester spring, hest
Klubmester dressur, pony
Klubmester dressur, hest
Følgende ryttere er startberettiget;
Ryttere, der har været medlem af EBR, i mindst 2 måneder ved tilmeldingsfristens udløb. Gamle medlemmer
skal i indeværende år have redet alle deres starter for EBR, hvor dette var muligt. Nye medlemmer skal fra
indmeldelsesdato have redet alle deres starter for EBR, hvor dette var muligt.
Rideskoleheste er startberettigede i mesterskabsklasserne, halvparter og ejere af elevhesten har førsteret til
at starte på hesten til stævner. Vær opmærksom på, at hvis du har startet D-stævner eller
Klubmesterskabsspringning til E-stævne, så er du ude af Elevpokalen.
Ved mesterskabsklasser inkl. Kvalifikationsklasserne følges DRF’s aktuelle reglement for udstyr, i både
spring og dressur.
Regler Klubmesterskab Dressur
Mesterskaberne afgøres, ved de resultater, rytterne opnår til Ebberup Rideklubs klubstævner. Der startes i
den dertil anførte klasse (procentklasse), og ved mesterskabets afslutning d. 30. november, er det
ekvipagens 2 bedste resultater der er gældende. Ekvipagen skal som minimum, have haft 2 starter i
mesterskabsklasserne, ved EBR´s stævner i løbet af mesterskabsåret. Som løber fra 1.12 til 30.11. Du er
udelukket fra et program hvis du har redet det 3 gange til min. 65% (gælder både sløjfe og procentklasser)
Der kan startes flg. Programmer: Hest Ld1-MA3, Pony: Ld1-PRI.
For 3’er ponyer skal der max startes LA6 B-bane.
For at udligne forskellene i de forskellige sværhedsgrader i dressur ganges det opnåede resultat (i %) med:
Sværhedsgrad 0: der ganges ikke op
Sværhedsgrad 1: 1,02
Sværhedsgrad 2: 1,04
Sværhedsgrad 3: 1,06
Sværhedsgrad 4: 1,08
Sværhedsgrad 5: 1,10
Sværhedsgrad 6: 1,12
Sværhedsgrader for dressur
Sværhedsgrader:
Sværhedsgrad 0
Hest: LD1, LD2, LC1, LC2, LC3, LB1, LB2, LB3
Pony: LD1, LD2, LC1, LC2, LC3
Sværhedsgrad 1
Hest: LA1, LA2, LA3
Pony: LB1, LB2, LB3
Sværhedsgrad 2
Hest: LA4, LA5, LA6
Pony: LA1, LA2
Sværhedsgrad 3
Hest: MB0, MB1, MB2, MB3
Pony:LA3, LA4
Sværhedsgrad 4
Hest: MA1
Pony: LA5
Sværhedsgrad 5
Hest: MA2, MA3
Pony: LA6, PRI
Sværhedsgrad 6

Pony: PRT, PRM
I tilfælde af pointlighed kigges på sværhedsgraden. Den der har redet den højeste sværhedsgrad samlet
vinder. Er der fortsat lighed, så gælder den højeste individuelle procent på tværs af mesterskabet, som
vinder af mesterskabet.
Det er tilladt at starte flere heste/ponyer i mesterskabsklasserne.
Der kan ikke tilføjes ryttere til mesterskabsklasser efter tilmeldingsfristens udløb (dvs. ryttere kan ikke flytte
klasse til mesterskabsklasser, og der kan ikke efteranmeldes i mesterskabsklasser) Alle ponykategorier
konkurrerer på lige fod.
Et resultat til klubmesterskabet er gyldigt, hvis der har været mindst 2 startende ryttere i den aktuelle klasse
pr. stævne.
PRM for ponyer og MA3 for hest er åben for alle ryttere uanset tidligere opnåede resultater, det samme
gælder for 3’er ponyer i LA6B.
Hvor intet andet er nævnt, gælder DRF’s regler
Regler klubmesterskab spring
Mesterskaberne afgøres, ved de resultater, rytterne opnår til Ebberup Rideklubs Elevstævner. Der startes i
den hetil indrettede klasse, og ved mesterskabets afslutning d. 30. november, er det ekvipagens 2 bedste
resultater der er gældende. Ekvipagen skal som minimum, have haft 2 starter ved EBR´s stævner i løbet af
mesterskabsåret. Som løber fra 1.12 til 30.11.
Klubmesterskabet i spring er åben for alle (uanset tidligere opnåede resultater). Der tages udgangspunkt i
grundhøjden for den aktuelle ponykategori og i grundhøjden for hest.. Klassen afvikles som en metode A
Vær opmærksom på, at hvis du har tilmeldt dig klubmesterskab i spring, så er du ude af Elevpokalen. Der
skal som min. være 4 ekvipager til start i hver klasse, for at de kan gælde til mesterskabet.
Alle runder rides som metode A.
Klubmesterskabet kan bygges og dømmes af vores egne medlermmer, i og med at det afvikles under et
Elevstævne.
Ponyer og heste rider i hver deres klasser.
Alle ponykategorier konkurrerer mod hinanden. Udelukkelser:
Man er udelukket af en klasse/højde, hvis ekvipagen har været placeret 3 gange i klassen /højden eller redet
tre 0 runder klassen.
Startrækkefølge:
Alle mesterskabsklasser afvikles i fortløbende rækkefølge efter klassens sværhedsgrad. Således starter
ekvipager, der rider den laveste højde først og ekvipagen der rider den højeste højde sidste.
EBR bestemmer startrækkefølgen som ved almindelige klasser.
Klasser til klubmesterskab i spring:
*
Pony fra 40 cm – ønsket højde * Hest fra 50 cm –
ønsket højde Tidsberegning:
Grundhøjden er LD = 50 cm. For kat III, 60 cm. For kat II, 70 cm. For kat I og 90 cm for hest.
Der bliver tillægstid/fradragstid efter hvilken højde der springes på 1,2 sek. Pr. 10 cm ændring iforhold til
grundhøjden.
*
Case – en ekvipage rider 70 cm. Som er 20 cm lavere
end grund højden, der skal tillægges 2,4 sek til tiden. En anden
ekvipages rider 110 cm. Som er 20 cm. Højder end grund højden, der
skal nu trækkes 2,4 sek fra tiden.
Placering i indledende runder:
Vinderen af klassen er den ekvipage med den hurtigste fejlfrie tid. Derefter bliver placeringerne omregnet til
point efter følgende point system.
Placering Point
1. plads 10
2. plads 8
3. plads 6
4. plads 4
5. plads 2
Øvrige 1

Udgået 0
I tilfælde af pointlighed kigges på sværhedsgraden. Den der har redet den højeste sværhedsgrad samlet
vinder. Er der fortsat lighed, så gælder den hurtigste individuelle tid på tværs af mesterskabet, som vinder af
mesterskabet.

Elevpokalen fortsætter uændret

Der vil kunne fremgå små ændringer i løbet af året – da vi også bliver klogere.

