Distriktsmesterskabs Bestemmelser for Distrikt 2
Distriktsmesterskaber i Distrikt 2 afholdes efter DRF's Reglement:
• Til

hver Distriktsmester uddeles der medaljer, æresbånd samt dækken fra Distrikt 2.

Indskud for alle mesterskaber er som følger:
•
•
•
•

•
•
•
•

Individuelle mesterskaber for heste: kr. 350,Individuelle mesterskaber for ponyer: kr. 200,Hold mesterskaber for heste: kr. 500,Hold mesterskaber for ponyer: kr. 500,-

Dressur Individuelt Heste
Mesterskabet rides i MB0-A 1. dag (afvikles som individuel klasse med doteringer)
og MB2-A 2. dag . Startberettigede 2. dag er de 12 bedst placerede fra 1.dag, samt
ekvipager med samme pointsum som nr. 12. (Der suppleres op). Startorden i begge
afdelinger afgøres ved lodtrækning. Klassen afvikles udelt.
Der betales 1 x indskud, som gælder for begge klasser.
Distriktsmester er den ekvipage, som sammenlagt for de to klasser har den højeste
procentsum.
Dotering : 1.000,- 750,- 500,- 300,-

Dressur Individuelt Pony
Mesterskabet afholdes særskilt for hver af kategorierne 1, 2 og 3. For kategori 1 i
LA4, for kategori 2 i LA2 og for kategori 3 i LB2. Startorden afgøres ved
lodtrækning. Såfremt der er mindre end tre startende ekvipager i en kategori, kan to
kategorier sammenlægges, hvor vinderen er den med højst procent.
Dotering : 600,- 500,- 350,- 250,-

Dressur Klubhold heste
Mesterskabet rides i LA2A og LA4A. 2 ryttere rider LA2A og 1 eller 2 ryttere rider
LA4A Resultaterne omregnes til procenter og distriktsmester er det hold der
sammenlagt har højest procentsum. Hvert hold består af 3 ryttere på 3 heste el. 4
ryttere på 4 heste fra samme klub. Kun de 3 bedste medregnes til resultatet.
Dotering : 2000,- 1400,- 1000,- 600,-

Dressur klubhold pony

Mesterskabet rides i LB2B og LA1B. 2 ryttere rider LA1B og 1 eller 2 ryttere rider
LB2B. Hvert hold består af 3 ryttere på 3 ponyer eller 4 ryttere på 4 ponyer fra
samme klub. Resultaterne omregnes til procenter og distriktsmester er det hold der
sammenlagt har højest procentsum. Kun de tre bedste medregnes til resultatet.
Mindst 3 ekvipager skal have opnået mindst 50% af klassens højeste pointsum for at
holdet kan opnå placering.
Dotering : 1600,- 1200,- 800,- 600,-

