
Klubmesterskaber ISR 2021

Generelle regler:

Udover almindelige udelukkelse regler jf. DRF gælder følgende:
● Der er rosetter til alle deltagere
● Der afvikles som udgangspunkt et mesterskab for ponyer & et mesterskab for

heste. Er der mindre end 3 tilmeldt i den ene afdeling, afvikles der i stedet et
samlet klubmesterskab for hest + pony. I TREC afvikles mesterskabet dog altid
samlet.

● Rytteren skal have været medlem af ISR i de seneste 3 måneder for at kunne
deltage i ISR´s klubmesterskab.

● Rytteren må ikke have startet for andre klubber end ISR i 2021 (der kan dog
søges dispensation for dette hos bestyrelsen, hvis rytteren har ønske om fx at
deltage i andre ”ikke klubmesterskab relaterede” mesterskaber, fx
distriktsmesterskaberne for hold eller KBH-mesterskaberne, hvor det ikke er
muligt at repræsentere ISR).

● Det er ikke tilladt at lade andre ride/opvarme sin hest/pony under stævnet, hvor
mesterskabet afvikles, FØR hesten/ponyen har været startet i alle runder af
mesterskabet. Det er dog tilladt, at en anden rytter skridter hesten/ponyen til og
af.

● Opklassede ponyer må gerne starte i ponymesterskabet, dog ikke med den rytter
de er opklasset til. Rytteren skal dog fortsat være kategoriseret som ponyrytter
kva. DRFs reglement.

Multimester:

Vi kårer en multi-klubmester, der er den heste + pony ekvipage der har klaret sig bedst
på tværs af ISR's klubmesterskaber.
Præmierne til denne klubmester vil være ekstra gode.

Point tildeles efter følgende pointskema ved deltagelse i ISR's klubmesterskab i dressur,
spring, TREC og military:
Nr. 1: 30 point, nr. 2: 27 point, nr. 3: 24 point, nr. 4: 22 point, nr. 5: 20 point, nr. 6: 19
point, nr. 7: 18 point, nr. 8: 17 point, nr. 9: 16 point, nr. 10: 15 point, nr. 11: 14 point, nr.
12: 13 point, nr. 13: 12 point, nr. 14: 11 point, nr. 15: 10 point, nr. 16: 9 point, nr. 17: 8
point, nr. 18: 7 point, nr. 19: 6 point, nr. 20: 5 point, nr. 21: 4 point, nr. 22: 3 point, nr. 23:
2 point, nr. 24: 1 point. Nr. 25og derefter: 0 point. Udgåede og diskvalificerede ekvipager
kan ikke opnå point i mesterskabsklassen

Deltager man i alle 4 klubmesterskaber, giver dette yderligere 5 bonuspoint.
Vinderen er den der samler flest point sammen.



Spring

Klubmesterskabet rides efter metode ”B1”, mindste klasse er LE (ingen max).
Det vil være muligt at ride en opvarmningsklasse i B0 inden.
Hver rytter må max ride 1 hest i mesterskabet.

Udelukkelser: Ekvipagen skal som minimum ride niveauet under den klasse de tidligere
har været placeret i (hvis ekvipagen er placeret i LC, skal de minimum ride LD –
sløjfespringning tæller ikke her). Men husk at være fair ved klassevalg :-)

Dressur

Klubmesterskabet bliver dømt af 2 dommere, mindste klasse er LC1 (ingen max).
Den højeste samlede procent på tværs af klassen vinder mesterskabet.
Hver rytter må max ride 1 hest i mesterskabet.
Udelukkelser: Ekvipagen skal som minimum ride klassen under den klasse de tidligere
har været placeret i (hvis ekvipagen er placeret i LC3, skal de minimum ride LC2 –
sløjfesdressur tæller ikke her). Men husk at være fair ved klassevalg :-)

Military

Klubmesterskabet afvikles fra ponyer i CNCP50-CNCP90, og for heste i
CNC70-CNC100.
Rytteren med lavst straffepoint efter alle 3 dicipliner, vinder mesterskabet.
Hver rytter må max ride 1 hest i mesterskabet (deltager rytteren med mere end 1 hest til
militarystævnet, skal de informere sekretariatet om hvilken hest de gerne vil ride
mesterskabet på).

Udelukkelser: Ekvipagen skal som minimum ride klassen under den klasse de tidligere
har været placeret i (hvis ekvipagen er placeret i CNC90, skal de minimum ride CNC80).
Men husk at være fair ved klassevalg :-)

TREC

Klubmesterskabet afvikles i T10 og T20.
Der vil være lige mange øvelser i PTV i alle klubmesterskab klasserne.
Ryttere der rider T20, kan gange deres samlede pointsum med 1,2.
Rytteren med fleste point efter alle 3 dicipliner, vinder mesterskabet.

Udelukkelser: Ekvipagen skal som minimum ride klassen under den klasse de tidligere
har været placeret i (hvis ekvipagen er placeret i T30, skal de minimum ride T20).
Men husk at være fair ved klassevalg :-)


