Statutter for RegionmesterskapLag (RM) i sprang 2016
for MidtNorge. (MRRyK, NTRyK, STRyK)
Generelt
Regionmesterskapet (RM) for MidtNorge er åpent for ryttere som er medlem av klubb tilknyttet
Møre og Romsdal, Sør eller NordTrøndelag Rytterkrets, og bygger i prinsippet på bestemmelsene i
KR I § 153. Dette skal være et 
Dstevne
i sprang.
Mesterskapsklassene i 1. avdeling kan være åpne. De andre mesterskapsklassene er lukket.
*Regionmesterkapet arrangeres vekselvis i Trøndelag eller Møre og Romsdal, hvert sitt år som et
utendørsarrangement. Arrangerende krets er ansvarlig for premier (Rosetter, medaljer og
vinnerdekken).

Kvalifisering
Ekvipasjen
skal minst ha gjennomført høyeste klasse som ekvipasjen skal ri i. På minst ett Dstevne i
løpet av de siste 2 kalenderår, og senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen. (
Gjennomført
er
de som ikke er eliminert, utelukket eller trukket ref. KR I § 121.16.)
Se også KR II § 258 for 
aldersgrenser,
og for 
start i klasse 1,30 m
.
Nedre aldersgrense 
for regionmesterskap er fra og med det år rytter fyller 11 år ref. KR I § 122.3 og
122.4.

Resultatberegning
Resultatrekkefølgen bestemmes ut i fra det samlede antall feilpoeng fra grunnomgangene/første faser i
1. og 2. avdeling.
Ved bedømmelsesmetode 280 (Feil og Stil) så teller stilpoengene bare for klassepremieringen.
Ved poenglikhet om medaljeplass, så avgjøres plasseringen ved omhopping.

Premiering
Det er vanlig klassepremiering i 1. avdeling.
Det deles ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse) i 2. avdeling dersom det er flere enn 3 startende lag i 1.
avdeling. Dersom det kun er 3 startende lag, så deles det ut gull og sølv.

Lagmesterskap
1. Lagene skal være rene klubblag, som består av 34 deltakere hvorav de tre beste resultatene er
tellende. Det er ingen begrensning på antall lag en klubb kan stille med.
2. Det skal hoppes 4 baner med 
hinderhøyder 1,00 m, 1,10 m, 1,10 m. og 1,20 m.
Alle lag 
må
ha en
ekvipasje som rir 1,20 m. Det betyr at for lag bestående av 3 ekvipasjer må en ri 1,20 m. De andre to
på laget må enten ri 1,00 m. og 1,10 m. eller begge rir 1,10 m.
3. Lagkonkurransen går over to omganger. Lagets sluttresultat er summen av resultatene for
omgangene.
4. Første omgang består kun av grunnomgang. Andre omgang gjennomføres som en grunnomgang.
Hvis medaljeplassene ikke kan skilles på grunnlag av akkumulerte feilpoeng skal lagene det gjelder
gjennomføre omhopping hvor innbyrdes resultat avgjøres på grunnlag av feilpoeng og tid i
omhoppingen.
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