
 

 

                            

 

STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP DISTANSE I VESTAGDER OG 
ROGALAND RYTTERKRETS I SAMARBEID 

  
GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET 
Kretsmesterskap i distanse for regionen Vestagder og Rogaland avholdes årlig, og arrangeres fortrinnsvis 
på 
høsten. Det skal søkes om KM innen 1 desember foregående år og avholdes annethvert år i henholdsvis 
Vestagder og Rogaland 
Mesterskapet utskrives i henhold til KR1 § 152.  
  
KVALIFISERING 
Rytter og hest skal minst ha gjennomført klassenivået i det aktuelle mesterskapet med godkjent resultat 
på minst D-stevne i løpet av de to siste kalenderår før inneværende, og senest før start av 
mesterskapsklassen (KR I § 153.3).  
 
MESTERSKAPENE 
Det kan avholdes følgende individuelle mesterskap for begge rytterkretser samlet: 
KM-Di-Sn RORYK er åpent for seniorryttere og går i MB. 
KM-Di-J/Ur RORYK er åpent for junior- og ungryttere (fra 12-21år) og går i LB. 
 
Det kan avholdes følgende lagmesterskap for begge rytterkretser samlet 
KM-Di-Lag-Sn  for nevnte rytterkretser er åpent for seniorryttere og går i klasse MB. 
KM-Di-Lag-J/Ur for nevnte rytterkretser er åpent for junior- og ungryttere (fra 12-21år) og går i klasse LB. 
Lagmesterskapene er for rene klubblag. Hver klubb kan stille med flere lag. Det må være startende lag 
fra minst 2 klubber. Et lag består av 2 eller 3 startende, hvor de 2 beste resultatene er tellende.  
 
 
 
GJENNOMFØRING 
Mesterskapene går innlagt i åpne klasser.  



Lagmesterskapene avholdes i samme klasse som tilsvarende individuelle mesterskap. 
 
PREMIERING  
Det er vanlig premiering i hver klasse (KR I § 147). Arrangørklubben bekoster og deler ut rosetter og 
premier  
I hvert mesterskap deles det ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse). Ved kun 3 startende deles det bare ut 
gull- og sølvmedalje. Premiering i lagmesterskap se også KR I § 147.2.  
Rytterkretsene i fellesskap bekoster og deler ut medaljer og KM-rosetter. Det samme gjelder pokal og 
mesterskapsdekken til gullvinnerne.  
 
DOMMERE 
Dommerkomiteen i distanse oppnevner overdommer/teknisk delegat, dommere og chief steward (KR I 
Kap. 6).  
Arrangøren engasjerer stevneveterinær og førstehjelpsveterinær i hht KRVIII 840.3.    
  

Godkjent:   
   
Sted……………………..    Dato……………….  
  
 


