Regler for SIVs championatsliste (gældende pr. 1. januar 2014)
Der føres en championatliste for:
Privatryttere
Dressur/Hest
Dressur/Pony
Spring/Hest
Spring/Pony
Military
Rideskole
Dressur hest/pony
Spring hest/pony
1. Kun resultater, hvor der startes for SIV, tæller med.
2. Angående rideskole championatslisten: Alle klasser redet på rideskoleheste/ -ponyer tæller med på
championatlisten for rideskoleryttere – dvs. både resultater opnået i rideskoleklasser og i klasser for privatryttere ved
både stævner i SIV og i andre klubber. Eneste krav er, at man starter på en rideskolehest/-pony (og starter for SIV).
3. Såfremt en hest / pony i løbet af et stævneår både er rideskolehest/-pony i en periode, og privathest/-pony i en
periode, så tæller alle opnåede resultater i den periode, hvor den gik rideskole med til rideskolechampionatet, og alle
opnåede resultater i den periode, hvor den var privatejet med på championatet for privatryttere.
4. Championatperioden følger stævneåret/kalenderåret (1/1 - 31/12).
5. Der gives point pr. ekvipage.
6. I mesterskaber, cups eller lign. der afvikles over 2 eller flere dage, gives der point efter resultatet i hver runde i.h.t.
gældende regler. Ved f.eks. DM, Sjællandsmesterskaber, ECCO Cup m.m. der afvikles over 2 runder, hvor der
uddeles rosetter til de placerede i første runde, samt til de samlet bedst placerede efter anden runde, gives der
championatpoint efter resultatet i første runde samt for det samlede resultat – der gives således ikke point ud fra
resultatet i anden runde. Ved Danmarksmesterskaber der afvikles over 3 dage, gives der på samme måde point efter
resultatet første dag, resultatet anden dag, og for det samlede resultat – ikke for resultatet i finalen.
7. I SIV’s klubmesterskaber gives der point i de indledende runder efter hvilket program / hvilken højde (klasse) man
rider. Der gives IKKE point for det samlede resultat.
8. Øvestævner i dressur eller lign. dressur- og springklasser, hvor rytterne rider mod hinanden uafhængigt af hvilket
program / hvilken højde (klasse) man starter, tæller efter hvilket program / højde (klasse) man rider.
9. Resultater opnået ved stævner i udlandet samt internationale stævner i Danmark tæller IKKE med, idet der startes
for Danmark og ikke for SIV ved disse stævner.
10. Resultater skal indgives via klubbens hjemmeside for at være tællende. Vær omhyggelig med at udfylde alle felter
så korrekt som muligt. Benyt gerne bemærkningsfeltet for uddybende kommentarer.
11. Resultater SKAL indsendes senest 14 dage efter stævnets afslutning for at tælle med. Man er selv ansvarlig for at
indsende ALLE sine resultater. Intet opdateres automatisk!
12. Pointberegning sker ud fra ovenstående tabel som følger (dog undtaget U-klasser i spring): Øvestævne (internt
klubstævne), samt D-stævner: gange faktor 1 (som tabel),C-stævne: gange faktor 2, A og B stævner: gange faktor 4.
13. Det er kun individuelle resultater der regnes med på listen – resultater opnået i holdkonkurrencer tæller således
ikke med.
14. De 7 championatsvindere, samt så mange på listen (over 10 point), der ville have fået placering ved et stævne
hædres ved ”pokalfesten” i starten af det næste år. Hver rytter kan kun blive placeret 1 gang pr. år i hvert af de 7
championater.
Antal på listen
1-4
5-8
9-12
13-16
17-20
21 og flere

Antal priser
1
2
3
4
5
6

