
 
 

Statutter Kretsmesterskap Voltige Rogaland Rytterkrets 
 

§ 1 Kretsmesterskap i Voltige, Rogaland Rytterkrets 
Kretsmesterskap i Voltige for Rogaland Rytterkrets avholdes årlig, og arrangeres om høsten. 
Mesterskapene går fortrinnsvis over to avdelinger fordelt på to dager. En avdeling 
inneholder en obligatorisk øvelse og en kür-øvelse. Mesterskapet kan bli arrangert over en 
dag. Mesterskapet utskrives i henhold til KRI § 150 og 153. 

§ 2 Arrangør  
Klubber som ønsker å arrangere mesterskapet, sender skriftlig søknad til kretsen innen 1. 
Oktober året før. Rogaland Rytterkrets bestemmer hvert år innen 15. november sted og 
tidspunkt for avvikling av KM i voltige.  

§ 3 Deltakelse 
KM er åpent for voltigører som representerer en klubb tilsluttet Rogaland Rytterkrets, på 
hester med norsk registrering. Voltigør kan delta i kretsmesterskap f.o.m. det året de fyller 
11 år. For øvrige aldersgrenser se KRI § 122, 150 og 152 samt KRVII § 711. Voltigør kan bare 
delta i ett individuelt KM i samme gren samme år.  

§ 4 Kvalifisering 
Voltigøren må ha gjennomført tilsvarende program som de skal starte i KM med poengsum 
minst 5,0 for senior og 4,0 for junior og children. Kvalifiseringen må være i løpet av de to 
siste kalenderår før inneværende, og senest før start i 1. Avdeling i mesterskapsklassen. For 
en tropp er det mulig å bytte ut to voltigører og likevel beholde kvalifiseringen. Longøren og 
voltigehesten må være kvalifisert i henhold til KR VII §§ 713 og 714.  

§ 5 Mesterskapet  
Mesterskapene er kun åpne for ekvipasjer som deltar i KM. Hvert mesterskap må ha minst 3 
påmeldte og 3 startende. Arrangøren står fritt til å sette opp åpne klasser på samme stevne.  

§ 6 Klassene  

KM-V-Senior 13 + KRVII § 772 - A-program 
KM-V-JR 12-18 år KRVII § 773 - B-program 
KM-V-Children 11-14 år KRVII § 774 - C-Program 
KM-V-Tropp  11 +  KRVII § 774 - C-program tropp  



§ 7 Resultatberegning  
Vinner er den ekvipasjen som har høyest poengsum sammenlagt etter avdelingen(e). 
Dersom det er flere ekvipasjer på medaljeplass med lik poengsum, avgjøres rangeringen 
etter høyest poengsum i siste avdeling. Ved bare én avdeling avgjøres rangeringen etter 
høyest poengsum i kür-øvelsen.   

§ 8 Medaljer og premiering 
RORYK deler ut KM-rosetter og medaljer (gull, sølv og bronse) til 1., 2. og 3.-plass i 
mesterskapene. Ved bare 3 startende deles det ut kun gull og sølv-medalje. RORYK deler 
også ut vinnerdekken til kretsmestrene og en pokal til vinnertroppen av KM-V-Tropp. 
Premiering ut over dette dekkes av arrangøren. Premieringen skal være ihht. KR VII § 790. 
For resultatlister se henholdsvis KR1 § 148 og KRVII § 728.  

§ 9 Endring 
Endringer i statuttene skal godkjennes av årsmøtet i Rogaland Rytterkrets, samt av NRYF.   

Godkjent av Rogaland Rytterkrets og Norges Rytterforbund 
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