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Ved de 3 første elevstævner/interne stævner der er i løbet af 2020, vil der være mulighed for at kvalificere 
sig til finalen, som rides til juleafslutningen i december. Hvis man er forhindret i at deltage i december, bliver
man udelukket fra kampen om mesterskabet.

Det vil forgå således at man melder til i en mesterskabsklasse(Hver ekvipage rider 1.gang), de vil se ud 
således.

- Klubmester Elev (Elevryttere som rider på Hovgaards elevheste) LD1B ?
- Klubmester Halvpart (Halvparter som rider på Hovgaards elevheste) LC1B?
- Klubmester Øvrige HRS (Øvrige HRS medlemmer) LC1 (A og B) ?

Alle ryttere der rider vil samle point, man skal indsamle min. 10 point for at man er kvalificeret til finalen. 
Hvis der kun er 1 rytter som er kvalificeret, vil de to ryttere som ellers har højst point blive kvalificeret, så 
der altid minimum er 3 der rider i finalen. Det vil sige at vinderen først findes på finale dagen, vinderen 
findes ved at alle point fra hele året ligges sammen . Er der efter sammenlægningen af point to ryttere der
har lige antal point, vil den der har opnået flest point på finaledagen vinde. Der vil være placeringer til 
nummer 1, 2, og 3.

Har man opnået point i det ene mesterskab og man rykker mit i året, kan man ikke tage sine point med sig 
over i det nye mesterskab.  Fx hvis man har opnået point som elevrytter og bliver halvpartrytter midt i året, 
vil man miste de point man har som elevrytter. Det glæder uanset hvilke kategori man flytter fra og til. 
Klubmesterkabet er ikke åbent for ryttere der har opnået placering til et C stævner eller derover.

Point system

1. plads = 10 point
2. plads = 9 point
3. plads = 8 point
4. plads = 7 point
5. plads = 6 point
6. plads og nedefter får alle 2 point

For at vide hvilket program du må stille op i, i mesterskabet:

Har du modtaget en placering samt en roset 3 gange i et givet program fx LC1, skal du rykke op i en LC2. 
Dine placeringer følger dig som rytter inden for din kategori (Elevrytter, halvpartsrytter eller helpart/privat) 
uanset hvilken heste du rider på. (NB. Vi henviser til at alle udviser sund fornuft og god sportsånd, er du i 
tvivl så spørg!)
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