Bestemmelser for klubmesterskaberne i spring i Sportsrideklubben
Vallensbæk
DRF’s reglement er gældende, foruden nedenstående.
Udover nedenstående regler henvises i øvrigt til propositionerne for stævnet.
Rytteren skal være medlem af SIV for at deltage i SIV’s klubmesterskaber.
Rytteren skal have været medlem af SIV i mindst 3 mdr. for at være startberettiget.
Rytteren må kun starte klubmesterskab for 1 klub i indeværende år.
Ponyryttere må deltage i både klubmesterskabet for ponyer og klubmesterskabet for
heste, såfremt de kan starte både på en hest og en pony.
Rideskoleryttere må – såfremt de er medlemmer af SIV - deltage i klubmesterskabet.
Såfremt der ved et stævne, hvor et givent klubmesterskab afvikles, er begrænsning på
max. antal starter, SKAL SIV-ryttere – der ønsker at deltage i mesterskabet - have
førsteprioritet til alle klasser ved stævnet. Dette gælder dog kun for rettidigt tilmeldte
ryttere.
Ryttere, som starter for SIV, og har hest /pony opstaldet i Vallensbæk skal hjælpe til
ved stævnet – dog minimum 2 timer
Klasser
Klubmesterskaberne afvikles i valgfri klasser. Nedenfor er anført hvilke klasser der
kan vælges.
Hest, spring: min. LD, max. LA
Pony, spring: min. LD, max. LA
Udelukkelser
A. DRF’s out-regler er gældende
B. Derudover må en ekvipage ikke starte lavere end 2 klasser under den højeste
klasse, ekvipagen har deltaget i.
En ekvipage, der har kvalificeret sig til individuelt DM i en disciplin må IKKE starte
klubmesterskab i den pågældende disciplin i indeværende samt de 2 efterfølgende år.
Indskud:
Klubmesterskab: kr. 150,00.
Der kan ikke efteranmeldes.

Afvikling
Tilmelding via DRF GO eller jf. propositionerne.
Der er INGEN lodtrækning. Startrækkefølge tildeles tilfældigt.
Der skal min. være 3 tilmeldte.
Mesterskabet afvikles over 1 dag.
Klubmesterskab, springning, heste:
En hest må kun startes én gang i mesterskabet. Er der opvarmningsklasser, må man
naturligvis også starte disse – dog max. 2 klasser pr. dag i alt jf. DRF’s reglement.
En rytter må starte max. 2 heste i 1. hovedrunden, men kun 1 hest i 2. hovedrund og
evt. omspringning.
Mesterskabet afvikles i metode B12, tempo: 250 m/min.
Klassen afvikles således, at ekvipager i LD starter først, derefter LC osv.
Klubmesterskab, springning, ponyer:
En pony må kun startes én gang i mesterskabet. Er der opvarmningsklasser, må man
naturligvis også starte disse – dog max. 2 klasser pr. dag i alt jf. DRF’s reglement.
En rytter må starte max. 2 ponyer i 1. hovedrunde, men kun 1 pony i 2. hovedrunde
og evt. omspringning.
Mesterskabet afvikles i metode B12, tempo: 250 m/min.
Klassen afvikles således, at ekvipager i LD starter først, derefter LC osv.
Præmier:
Der uddeles rosetter (alm. SIV-rosetter) til de placerede ryttere i både den indledende
klasse samt i finalen for det individuelle resultat i hver klasse.
Ud fra det samlede resultat for den indledende klasse samt finaleklassen sammenlagt
uddeles flg. præmier:
Alle de placerede modtager specielle ”klubmesterskabs-rosetter”. Der uddeles
rosetter efter antal startende i den indledende klasse.
De 3 førstplacerede modtager endvidere en SIV-plaquette
Vinderen får en pokal ved den efterfølgende generalforsamling.
Vinderen modtager et æresdækken inkl. broderi.
De 3 førstplacerede modtager gavekort på hhv. kr. 300,- / 250,- / 200,-.

