Statutter Rogalandmesterskap sprang
2017
§1

Rogalandsmesterskap i Sprang, Rogaland Rytterkrets
Rogalandsmesterskap i sprang for Rogaland Rytterkrets avholdes årlig, og arrangeres
fortrinnsvis på høsten.
Mesterskapet utskrives i henhold til KR1 §§ 150, 151 og 152.

§2

Arrangør
Klubber som ønsker å arrangere mesterskapet, må sende skriftlig søknad til kretsen
innen 1. november året før. Kretsstyret bestemmer hvert år innen 15. november sted
og tidspunkt for avvikling av RM i sprang.
I 2017 arrangeres RM hos Haugesund og Omegn Rideklubb 8-9 september.

§3

Deltakelse
RM er åpne for ryttere som representerer klubb tilsluttet Rogaland Rytterkrets, på
hester med norsk registrering. Aldersgrenser: Se KR1, § 122.
Rytter kan bare delta i ett individuelt RM i samme gren samme år. Det samme gjelder
hest og ponni. For øvrig henvises det til KR1 §§ 150 og 152.

§4

Kvalifisering
Kvalifiseringsregler: Ekvipasjen må ha gjennomført 1 grunnomgang i samme høyde
som de skal starte i RM i løpet av de siste 2 år forøvrig i henhold til KR II § 258. Se
også KR1, §§ 123 og 126.

§5

Mesterskapet
Mesterskapsklassene er kun åpne for ekvipasjer som deltar i RM. For at det skal bli
mesterskap må det være minst 5 påmeldte og 5 startende i klassen.

§6

Klassene
Det arrangeres følgende individuelle mesterskap:
RM-S-Hest 1,30m er åpent for alle alderskategorier; stengt for ryttere under 13 år i
henhold til KR II §258.2.1
RM-S-Hest 1,20m er åpent for alle alderskategorier; stengt for ryttere under 11 år i
henhold til KR II §258.2.1. Ekvipasjer med plassering i 1,35m eller høyere det siste 2
år kan ikke starte.
RM-S-Hest 1,10m er åpent for alle alderskategorier; stengt for ryttere under 10 år i
henhold til KR II §258.2.1. Ekvipasjer med plassering i 1,25m eller høyere det siste 2
år kan ikke starte.
RM-S-P er åpent for ponniryttere [evt. flere kategorier]
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Det arrangeres følgende lagmesterskap:
RM-S-Lag er åpent for rene klubblag bestående av seniorer og/eller unge ryttere
og/eller juniorryttere.
RM-S-Lag-P er åpent for rene klubblag bestående av ponniekvipasjer.
Hvert lag i RM-S-Lag Hest består av 3 eller 4 ryttere der de 3 beste i hver avdeling
teller. Dersom bare 3 ryttere starter for ett lag må 2 starte høyeste høyde i klassen. Hver
rytter kan bare starte én hest. Hvert lag i RM-S-Lag Ponni består av 2 eller 3 ryttere der
de 2 beste i hver avdeling teller. Hver rytter kan bare starte én ponni. Lagmesterskapene
er lukket for individuelle deltagere utenom lagene. Hver klubb kan stille så mange lag
de ønsker i hver divisjon.

§7

Bedømming
Bedømmingen for lagkonkurransen er KR II § 261.3.2b, se også §265.
De individuelle mesterskapene går over 2 omganger med bedømmingen KR II §
261.3.2b.
Nivå:
1.30 m
1.20 m
1.10m
LA
LA
LA
1.20/1,10 m
LA

RM-S-Hest 1,30m
RM-S-Hest 1,20m
RM-S-Hest 1,10m
RM-S-P, III
RM-S-P, II
RM-S-P, I
RM-S-Lag Hest
RM-S-Lag P

I lagmesterskapet for ponni går alle kategoriene på egne premisser. Dette
gjennomføres ved at kategori 3 og 2 ponniene går først, deretter kategori 1 ponniene i
lagenes startrekkefølge.
§7

Startrekkefølgen
Startrekkefølgen skjer ved loddtrekning blant ekvipasjene etter KRs bestemmelser.

§8

Resultatberegning
Det skal ikke være delte plasseringer på de tre første plassene. Ekvipasjer på
medaljeplass med like antall feilpoeng i grunnomgangene skilles gjennom en
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omhopping på tid. Øvrige ekvipasjer skilles gjennom antall feilpoeng i
grunnomgangene og deretter tid i første grunnomgang.
Ved to eller flere likeplasserte på medaljeplass etter omhopping, blir det ny
omhopping om medaljen(e) over samme bane.
Også i lagkonkurransene arrangeres det omhopping om medaljene dersom det i hht §
265 er likeplasserte lag på medaljeplass.
§9

Premiering
Rogaland Rytterkrets deler ut rosetter og medaljer til 1. 2. og 3. plass i
mesterskapsklassen. RORYK deler også ut vinnerdekken til Rogalandsmestrene og
pokal til vinnerne av lagkonkurransene. Arrangør deler ut blomster til alle vinnerne.
Antall premierte i klassen skal være i hht KR I § 148, og klassepremiering foretas av
arrangøren.

§ 10

Krav til teknisk personell
OD og banebygger skal være autorisert min SDII og BBII. Dommer og Chief steward
i henhold til KRI. OD, Chief Steward, banebygger og dommer oppnevnes av
Rogaland Rytterkrets. OD følger vanlige rapporteringsrutiner. Se KR1 kap 6.

§ 11

I 2017 arrangeres følgende mesterskap:
RM-S-P Kat II + III
RM-S-P Kat I
RM-S-Hest 1,10m
RM-S-Hest 1,20m
RM.S-Hest 1,30m
RM-S-Lag Ponni
RM-S-Lag Hest

§ 12

Endringer
Endringer i statuttene skal godkjennes av årsmøtet i Rogaland Rytterkrets.
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