Regler for championatspoint i Kongelundens Rideklub
Revideret juni 2021
Formål:
– At tilfører Kongelundens Rideklub lidt intern konkurrence på et sjovt og afslappende
plan.
– At motiverer til et konkurrence element ved stævner og klubliv.
Det er frivilligt at deltage i championatet.
Hvad rider vi om:
– Dressur for pony og hest.
– Spring for pony og hest.
Optjeningsperiode for championatspoint er fra 1/1 til og med 31/12 hvert år.
Prisoverrækkelsen finder sted hvert år efter optjeningsperiodens udløb på den ordinære
generalforsamling.
Hvem kan deltage:
– Alle medlemmer af Kongelundens Rideklub kan deltage.
– Er man medlem af to klubber, er det kun muligt at opnå championatspriont til de
stævner man rider for Kongelundens Rideklub (KRK).
– På overrækkelsesdagen af championatspræmien SKAL man være medlem af
Kongelundens Rideklub, da championatspointene kun kan tilfalde et medlem af
Kongelundens Rideklub.
Udelukkelse fra Championatet:
– Man kan ikke deltage, hvis man ikke er medlem af klubben.
– Man kan ikke komme med i betragtning, hvis man opsiger sit medlemskab inden
overrækkelsesdagen af championatspræmien.
Indberetning af championatspoints:
Stævneresultater skal være indberettet senest 14 dage efter stævnet. Hvis dette ikke
overholdes, vil resultaterne ikke være pointgivende til championatet.
Indberet dine championatspoints ved at udfylde dette skema og send det til:
championatspoint@kongelunden.com.
Spørgsmål omkring championatspoint kan sendes til samme mailadresse.

Regler for udregning af championatspoints:
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Man optjerner kun point såfremt man bliver placeret i klassen (dvs. får en rosette).
Pointlisten er udregnet for D-stævner og klubklasser ved C-stævner.
Ved deltagelse i C-stævner (undtaget herfra er klubklasser) fordobles pointsummen.
U-klasser ved C-stævner, fejfri runde = 2 points.
U-klasser ved B- og A-stævner, fejlfri runde = 4 points.
Sløjfedressur, opnåelse af sløjfe =1 point.
Sløjfespringning, opnåelse af sløjfe = 1 point.

DRF’s Placeringstabel:
Her er oversigten over DRF’s plaeringstabel, som er gældende ved indbertning af
championats point:
Placeringstabel
Pr. 1. april 2010 – Tillæg til Dansk Ride Forbunds Sportsreglement
1 startende
2-4 startende
5-8 startende
9-12 startende
13-16 startende
17-20 startende
21-24 startende
25-28 startende
29-32 startende
33-36 startende

0 placeringer
1 placeringer
2 placeringer
3 placeringer
4 placeringer
5 placeringer
6 placeringer
7 placeringer
8 placeringer
9 placeringer

37-40 startende 10 placeringer
41-44 startende 11 placeringer
45-48 startende 12 placeringer
49-52 startende 13 placeringer
53-56 startende 14 placeringer
57-60 startende 15 placeringer
61-64 startende 16 placeringer
65-68 startende 17 placeringer
69-72 startende 18 placeringer
73-76 startende 19 placeringer
77-80 startende 20 placeringer
81-84 startende 21 placeringer
85-88 startende 22 placeringer
89-92 startende 23 placeringer
93-96 startende 24 placeringer
97-100 startende 25 placeringer

