STATUTTER FOR KRETSMESTERKSAP I DISTANSE
OSLO OG AKERSHUS RYTTERKRETS

1. Generelt
Kretsmesterskap i distanse for Oslo og Akershus Rytterkrets (KM-Di OARK) arrangeres i
henhold til KR I og KR VIII med de tillegg som fremgår av disse statutter. KM-Di OARK er
åpent for ryttere som er startberettiget gjennom klubb tisluttet Oslo og Akershus Rytterkrets,
og med hester som innehar norsk hestelisens. KM-Di OARK omfatter individuelle mesterskap.
Lagmesterskap (KM-Di OARK Lag) kan inngå i samme stevne. Statuttene kan endres hvert år
med utgangspunkt i utviklingen i distansesporten i OARK.
Det kreves minst 3 påmeldte og 3 startende ekvipasjer i hver mesterskapsklasse. Hver rytter
kan kun delta i en individuell mesterskapsklasse, og kun på ett lag.
KM-Di OARK kan arrangeres innlagt i annet stevne, men kun ryttere fra OARK kan konkurrere
om mesterskapstitlene, og må angi dette i påmeldingen. Klassene kan være åpne for
deltagere fra andre klubber og/eller deltagere tilknyttet OARK som ikke er kvalifisert for KM.
KM-Di OARK rangeres for seg i tillegg til vanlig klassepremiering. KM-Di OARK kan ikke
arrangeres i samme stevne som Norgesmesterskap.
2. Kvalifisering
Hest og rytter må sammen ha fullført med godkjent resultat tilsvarende klasse som
mesterskapet går i minst en gang de siste 24 måneder, og for øvrig være kvalifisert etter
kravene i KR VIII §823. Kvalifikasjon dokumenteres med stevneloggbok. Det gis ikke
dispensasjon fra kvalifiseringskravene.
3. Bedømming
KM-Di OARK bedømmes på vanlig måte etter KR VIII.
4. Premiering
I henhold til Statutter for Kretsmesterskap OARK generelt.
5. Teknisk personell
I henhold til KR I og KR VIII.
6. Mesterskapet
KM-Di OARK avholdes i klasse MB.
KM-Di OARK Lag avholdes samme klasse som individuelt mesterskap. Lagmesterskap er for
rene klubblag, og det må være lag fra minimum 2 klubber. Hver klubb kan stille med flere lag.
Ett lag må bestå av 2 eller 3 startende, hvor de 2 beste resultatene er tellende.
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