Norges Rytterforbunds Landsmesterskap i sprang
STATUTTER:
Landsmesterskapet arrangeres utendørs hvert år og tildeles klubber etter søknad.
Mesterskapet er åpent for ryttere med norsk lisens på hester med norsk registrering og arrangeres i
høydene 1,10m, 1,20m og 1,30m. Mesterskapet er ikke åpent for hest registrert som ponni i NRYFs
database.
Klassene i mesterskapet er lukket for andre enn de som deltar i mesterskapet.
Kvalifisering:
Ekvipasjen samlet må før start på stevnet ha gjennomført tilsvarende høyde mesterskapet går i med 4
feil eller mindre på D-stevne. Resultatet må være oppnådd inneværende eller foregående år.
Ekvipasjen kan ikke i løpet av inneværende eller foregående år ha vært plassert i klasser som er mere
enn 10 cm høyere enn den aktuelle mesterskapsklassen.
Eksempel: En ekvipasje som ønsker å starte klasse 1,10m kan ikke ha vært plassert i klasser over
1,20m.
Ryttere med plassering i 1,45m eller høyere i løpet av inneværende eller foregående år har ikke
anledning til å delta i Landsmesterskapet.
Rytter er selv ansvarlig for å være kvalifisert. Dersom en rytter uten kvalifisering starter mesterskapet
vil resultatet bli strøket, ref §126.
Påmelding i mesterskapet kan kun gjøres i online påmelding på Horsepro.
Rytter kan delta i innledende avdelinger med 2 hester i hver høyde.
Gjennomføring av mesterskapet :
Dag 1 – Oppvarmingsklasser i samme høyder som mesterskapet går i.
Dag 2 – Første avdeling av mesterskapet. Rekkefølge i 1. avdeling skjer ved trekning i Horsepro.
Bed. 238.1.1
Dag 3 – Andre avdeling av mesterskapet. Rekkefølge i 2. avdeling er den omvendte av resultatlisten i
1. avdeling. Ekvipasje med minst antall feil starter sist. Bed 238.1.1
Dag 4 – Finale. Kvalifisert til finale er de 30 beste ekvipasjene pr. høyde samt de med like antall
feilpoeng som nr. 30. Dersom noen trekker seg rykker neste ekvipasje på listen opp. Rytter kan bare
delta med en hest pr. høyde i finalen. Bed. 238.2.2. Startrekkefølge i omvendt rekkefølge av totalt
resultat etter avd. 1 og 2
Det settes opp trøsteklasser i høydene 1,10m, 1,20m og 1,30m for de som ikke kvalifiserer seg til
finalen.
Eventuelle endringer blir offentliggjort på www.rytter.no
Tvist om regler avgjøres av sportssjef og grenkoordinator i fellesskap før mesterskapet og OD under
stevnet.
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