Statutter for kretsmesterskap i kjøring
Oslo og Akershus Rytterkrets
1. Generelt
Kretsmesterskap i kjøring for Oslo og Akershus Rytterkrets (KM-K OARK)
arrangeres i henhold til KR I og KR IX med de tillegg som fremgår av disse
statutter. KM-K OARK er åpent for kusker som er startberettiget gjennom
klubb tilsluttet Oslo og Akershus Rytterkrets, og med hester som innehar norsk
hestelisens. KM-K OARK omfatter individuelle mesterskap. Lagmesterskap
(KM-K OARK Lag) kan inngå i samme stevnet. Statuttene kan endres hvert år
med utgangspunkt i utviklingen i kjøresporten i OARK.
Det kreves minst 3 anmeldte og 3 startende ekvipasjer i hver
mesterskapsklasse. Hver kusk kan kun delta i en individuell mesterskapsklasse,
og kun på ett lag. Det samme gjelder for hest/ponni.
KM-K OARK kan arrangeres innlagt i annet stevne, men kun ekvipasjer fra OARK
kan konkurrere om mesterskapstitlene og må angi dette i påmeldingen.
Klassene kan være åpne for andre deltakere. KM-K OARK rangeres for seg i
tillegg til vanlig klassepremiering. KM-K OARK kan ikke arrangeres i samme
stevne som et NM-K/NM-K-Lag.
2. Kvalifisering
Ekvipasjen må ha gjennomført tilsvarende klasse som mesterskapet går i og
etter kravene KR IX § 929.3.c (minimum 50 % i dressurkjøring og fullført
maraton og presisjon med godkjent resultat) på minst D-stevne i løpet av de
siste to kalenderår og senest før start i mesterskapet og er åpent for
ekvipasjer som ikke er plassert i klasse høyere enn det KM arrangeres.
Kvalifiseringen kan ikke finne sted under samme stevne som KM-K OARK
foregår.
Kvalifikasjonsbevis skal medbringes og forevises arrangør uoppfordret før
start. Arrangør kan i samråd med OD avvise ekvipasjer som ikke kan vise til
gyldig kvalifikasjon på stevneplassen før start. Ansvar for at ekvipasjens
kvalifikasjon er i orden, påhviler kusken selv.
3. Bedømming
KM-K individuelt bedømmes på vanlig måte etter KR IX.
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4. Premiering
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.
OARK bekoster og deler ut medaljer, mesterskapsdekken til vinner og KMrosetter til medaljevinnerne.
5. Teknisk personell
Dressurdommer skal være minst en KDD1. Det skal være minst to
dressurdommere, men en av dommerne kan være KDDA. Banebygger skal være
minst KBB1 (ikke aspirant). I kjøring er det arrangørklubben som skaffer
teknisk personell. Kretsen dekker honorar for en dag til en dressurdommer og
en banebygger.
6. Mesterskapet
KM-K OARK går som kombinert kjørekonkurranse i klasse fastsatt av kretsens
grenleder i kjøring innen 1. april årlig. Det skrives ut følgende individuelle
mesterskap:
KM-K-P
er åpent for kusker med ponni enspent
Ponni DMP
KM-K-H
er åpent for kusker med hest enspent
Hest DMP
KM-K-HF
er åpent for kusker med hest flerspent
Hest DMP
KM-K-PF
er åpent for kusker med ponni flerspent
Ponni DMP
Hest og ponni kan slåes sammen, men ikke enspent/flerspent. Er det nok
deltakere, skal tospann og firspann deles opp.
Alternativt kan det arrangeres mesterskap bare i kjøring DRESSUR hvis det ikke
lar seg gjøre å arrangere DMP stevne.
Lagmesterskap
Lagmesterskapene går i samme klasser som de individuelle mesterskapene.
Lagmesterskap er fortrinnsvis for rene klubblag. Hver klubb kan stille med
flere lag i samme lagmesterskap. Lag fra andre deler av landet kan delta i de
åpne klassene på samme betingelser. Hvert lag består av minimum 2 og
maksimum 3 ekvipasjer, hvorav de 2 beste i hver enkeltkonkurranse er
tellende. Ved bare 2 ekvipasjer på laget teller alle resultatene for begge
ekvipasjene. Det laget som etter dette oppnår laveste antall straffepoeng er
vinner. Alle ekvipasjer på et plassert lag premieres (unntatt ved utelukkelse).

Side 2 av 2
Godkjent OARK 12.11.2012 – siste revisjon 08.03.2016

