Regler for LØSR’s championatlister
Gældende fra 1. januar 2016
Revideret 2018
Bemærk, der kan nu indberettes resultater fra sløjfeklasser i dressur (se pkt. 15).
Man får 1 point pr. roset man har fået i sløjfeklasser – uanset hvilken klasse og uanset hvilken
% man skulle opnå i klassen for at få roset.
Der føres tre championatlister – en i dressur, en i paradressur og en i springning. Alle lister er for
både heste og ponyer. Championat-perioden følger stævneåret/kalenderåret (1/1-31/12).
Følgende regler gælder:
Der gives point pr. ekvipage.
Kun resultater, opnået i klasser hvor der startes for LØSR, tæller med.
I mesterskaber, cups eller lign. der afvikles over 2 eller flere dage, gives der point efter
resultatet i hver runde i.h.t. gældende regler. Ved f.eks. DM, ECCO Cup m.m. der afvikles
over 2 runder, hvor der uddeles rosetter til de placerede i første runde, samt til de samlet
bedst placerede efter anden runde, gives der championatpoint efter resultatet i første runde
samt for det samlede resultat – der gives således ikke point ud fra resultatet i anden runde.
Ved Danmarksmesterskaber der afvikles over 3 dage, gives der på samme måde point efter
resultatet første dag, resultatet anden dag, og for det samlede resultat – ikke for resultatet i
finalen.
4. I LØSR’s klubmesterskab i dressur, der afvikles over 2 dage, gives der således point for
resultatet første dag, samt for det samlede resultat.
5. I LØSR’s klubmesterskab i springning, der afvikles over 1 dag, gives der point for det
samlede resultat i klassen.
6. Ved DM, Danmarks Cup, ECCO Cup. Para Cup mm, hvor der i DRF’s reglement / reglerne
for mesterskabet / cuppen er beskrevet, hvor mange placeringer der er efter finalen, gives
der point til alle de placerede. Er der således 15 startende i en finale, og der er 15
placeringer, så gives der point til alle i finalen.
Bemærk, at:
- i DM / DRF’s mesterskaber er der anført i reglementet, hvor mange placerede der er i
mesterskabet.
- i DM i paradressur / U25-DM i paradressur, er det kun de placerede i.h.t. DRF’s
placeringstabel (se DRF’s reglement pkt. 69.1, Fællesbestemmelser) der er placeret.
- samme regel gælder i andre mesterskaber (f.eks. sjællands-, distrikts- vestegns- og
klubmesterskaber) hvor der kun gives point til de placerede. Selvom det fremgår af
reglerne, at der er præmier til de 3 bedste, vil det kun være dem, der er placeringer i.h.t.
DRF’s placeringstabel.
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2.
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Man kan kun opnå 1 resultat pr. start. I klasser hvor der er præmieoverrækkelse for klassen –
og der efterfølgende kåres en vinder og/eller nogle placerede i en cup / et mesterskab, vil der
således kun gives point for resultatet i selve klassen. Dette gælder f.eks. LØSR Cup og
andre cups m.m, hvor klasserne (kan) afholdes således, at ryttere der ikke starter i cuppen,
godt kan ride selve klassen. Her vil der blive givet championatpoint for resultatet i klassen,
men ikke for det samlede resultat i cuppen.
8. I ”valgfrie klasser”, hvor rytterne rider mod hinanden uafhængigt af hvilket program /
hvilken højde (klasse) man starter, gives der point efter hvilket program / hvilken højde
(klasse), man rider.
9. Resultater opnået ved stævner i udlandet samt internationale stævner i Danmark tæller IKKE
med, idet der startes for Danmark og ikke for LØSR ved disse stævner.
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Resultater skal indsendes til LØSR pr. mail til klubbens sekretær, Linda Reib, mail:
sekretaer@loesr.dk for at tælle med. I mailen skal der linkes til resultatet på Live. Ellers
bruges skemaet på hjemmesiden. Mailen skal indeholde: Rytterens navn, hestens /
ponyens navn, stævnedato, stævnetype, klubben der afholdt stævnet, klasse, placering
samt procent / fejl.
Resultater SKAL indsendes senest 1 måned efter stævnets afslutning – dog senest d. 31.
december - for at tælle med. Man er selv ansvarlig for at indsende sine resultater.
Resultater opnået ved stævner i LØSR registreres automatisk.
Det er kun individuelle resultater, der regnes med på listen – resultater opnået i
holdkonkurrencer tæller således ikke med.
Resultater opnået i show-klasser eller andre klasser, der kun er åbne for specielt inviterede
ryttere, tæller ikke med.
Pointberegning sker ud fra nedenstående tabel som følger:
D-/E-stævne: som tabel, C-stv: 200% (ganges med 2), B-/A-stv: 300% (ganges med 3).
Dog undtaget klasser i paradressur (her har alle stævner samme stævnefaktor)
Der kan ikke indsendes resultater opnået i sløjfeklasser i dressur.
Specielt for sløjfeklasser i dressur: Der gives 1 point for opnået roset i sløjfeklasser i
dressur – uanset hvilken klasse og uanset hvilken % man skal opnå i klassen for at få roset. I
2018 kan resultater opnået i sløjfedressur i perioden januar-juli indsendes senest d. 31.
august 2018.
Specielt for springning: B0-klasser (klasser afviklet i metode B0). Der gives point for
gennemført fejlfri runde, som ved en 5.plads i klassen. Dvs. at en 0-runde i LC, metode B0
vil give 5 point. B0-klasser ganges op med 200% ved C- & B-stævner.
Man kan ikke opnå point i klasser under 30 cm. Det er ofte tilladt at modtage hjælp i klasser
på 10 og 20 cm – derfor er disse klasser udeladt.
Specielt for paradressur:
a. Kun resultater opnået i klasser for paradressur tæller med – dvs. resultater opnået i
f.eks. LD, LC, LB dressur m.m. tæller ikke med til championatlisten for paradressur.
b. Der er én championatliste samlet for alle grader.
c. Listen er udelukkende for klassificerede ryttere.
d. Alle ikke placerede men godkendte ekvipager (min. 50%) tildeles point svarende til
en 5.plads.
e. Pararyttere, som starter dressurstævner mod ikke-handicappede kan indrapportere
disse resultater (udelukkende resultater opnået i klasser mod ikke-handicappede) til
championatlisten i dressur. Resultater opnået i paradressur indrapporteres fortsat til
championatlisten i paradressur. Disse ryttere kan således indsende resultater til begge
championatlister
De placerede på hver af de tre championatlister hædres ved ”pokalfesten” i starten af næste
år eller ved den årlige ordinære generalforsamling, såfremt der ikke afholdes en ”pokalfest”.
Der gives placeringer på LØSR’s championatlister afhængigt af, hvor mange ekvipager der
er på hver championatliste. Antal placeringer udregnes ligesom ved stævner (dvs. 1
placering pr. påbegyndt 4 ekvipager på listen). Er der f.eks. 17 ekvipager på en
championatliste, vil der være 5 placeringer på denne liste. Der vil dog altid være minimum 3
placeringer på hver championatliste. Hver rytter kan kun blive placeret 1 gang pr. år på hver
af de tre championatlister (uanset om rytteren har flere heste / ponyer med på championatlisterne).
Såfremt der er mindst 6 heste og 6 ponyer (fordelt på mindst 3 ryttere) på en rangliste, vil
den blive delt op i to ranglister – en for heste og en for ponyer. Opdelingen sker først i løbet
af året, når der er nok ekvipager på ranglisten.
Ved ligeplacering til førstepladsen (championatvinderen), vil den ekvipage, der har opnået
flest point på færrest antal placeringer, være vinder. Ved fortsat ligeplacering, vil den
ekvipage, der har opnået den placering, der giver flest point, være vinder. Herefter er det den
ekvipage, der har opnået højeste placering i højeste klasse, der vil være vinder. Giver dette

stadig ingen vinder, er ekvipagerne ligeplacerede. Der kan godt være ligeplacerede på de
øvrige placeringer.
20. Der er præmier til alle placerede på championatlisterne.

Disciplin / klasser
Springning
Hest & pony
Max-højde
(hest/kat1/2/3)
SB, SA
160/135/125/-

Dressur
Hest & Pony

Placering

Para-dressur

Int. 1 og højere Internationale
klasser (hold,
individuelt, kür)
FEI141-552
MA
MA, PSG og
Novice
140/120/110/100 YR-klasser
programmer
FEI131-532
MB
MB og junior- Program:
130/110/100/90 klasser,
3, 13, 24, 37, 52
PRT, PRM
LA
LA4-6
Program:
120/100/90/80
PRI
2, 12, 23, 33, 34,
43, 44, 45, 46, 51
LB
LA1-3
NPT121-523
110/90/80/70
LC
LB1-3
Program:
100/80/70/60
1, 11, 22, 32, 41,
42
LD
LC1-3
Program:
90/70/60/50
10, 21, 31, 40
NPT111-512
LE
LD1-2
80/60/50/40
LF
70/50/40/30
Lavere end LF
30-65 cm
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Gennemførte klasser
Springning
Paradressur
B0-klasser
(springning)
MB B0
130/110/100/90
LA B0
120/100/90/80
LB B0
110/90/80/70
LC B0
100/80/70/60
LD B0
90/70/60/50

B- & Cstævner
(200%)
16

D- og Estævner

Programmer

Alle
stævner

8

10

14

7

12

6

Internationale klasser hold, individuelt, kür
FEI141-552
Novice programmer
FEI131-532
3, 13, 24, 37, 52

-

5

7

-

4

2, 12, 23, 33, 34, 43, 44,
45, 46, 51
NPT-121-523

9
8

6

LE B0
80/60/50/40
LF B0
70/50/40/30
Lavere end LF
30-65 cm

-

3

1, 11, 22, 32, 41, 42

5

-

2

10, 21, 31, 40
NPT111-512

4

-
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Dressur
Roset i sløjfeklasser –
uanset hvilken klasse og
hvilken % man skulle
opnå for at få roset

1

