STATUTTER FOR NORGESMESTERSKAP SPRANG 2018

Individuelt Norgesmesterskap i sprangridning
Det henvises generelt til KR I, Kap. 5.
1. NM-S er åpent for alle ryttere, NM-S-U er åpent for juniorer og unge ryttere og NM-S-J er åpent
for juniorer. NM-S-P er åpent for ponniryttere og arrangeres med separat mesterskap for kategori
1 (NM-S-P1) og felles mesterskap for kategoriene 2 og 3 (NM-S-P2). NM-S-Ch åpent for Children.
Aldersbegrensningene i KR I §122 og KR II §258 gjelder. Ekvipasjer som ikke deltar i
mesterskapet, kan ikke starte i noen avdeling.
Kvalifisering: Ekvipasjene må være kvalifisert til start i siste avdeling i henhold til § 258 før start
i mesterskapet. . I tillegg må ekvipasjer som starter NM for ponni, junior, children eller Unge
Ryttere ha gjennomført samme høyde som finalen med godkjent resultat på minimum L-stevne
før start i mesterskapet.
2. Mesterskapene arrangeres etter følgende krav:
a) NM-S
Avd. 1: Klasse 1.45 m. Bed. 239.
Avd. 2: Klasse 1.45 m. Bed. 238.1.1, kun grunnomgang, likeplassering på like
antall feilpoeng – tempo 375 m/min
Avd. 3: Klasse 1,50 over 2 like omganger – bed. 261.3.2 – tempo 400/375 m/min.
Vanngrav skal inngå i andre avdeling og kan inngå i øvrige avdelinger.
b) NM-S-U
Avd. 1: Klasse 1,40 m. Bed. 239
Avd. 2: Klasse 1,40 m Bed. 238.1.1, kun grunnomgang, likeplassering på like
antall feilpoeng – tempo 375/350 m/min.
Avd. 3: Klasse 1,45 m. over 2 like omganger – bed. 261.3.2 – tempo 375/350 m/min.
Vanngrav skal inngå i andre avdeling og kan inngå i øvrige avdelinger.
c) NM-S-J
Avd. 1: Klasse 1,30m. Bed. 239
Avd. 2: Klasse 1,35 m. Bed. 238.1.1, kun grunnomgang, likeplassering på like
antall feilpoeng – tempo 375/350 m/min
Avd. 3: Klasse 1,40 m. over 2 like omganger – bed. 261.3.2– tempo 375/350 m/min.
Vanngrav skal inngå i andre avdeling og kan inngå i øvrige avdelinger.
d) NM-S-P
Avd. 1: Klasse 1,15m kat.1 – bed. 280 Feil og stil, tempo 350/325 m/min.
Stilbedømming gjelder kun for premiering i klassen (avdelingen).

Klasse 1,05m kat.2 – bed. 280 Feil og stil, tempo 350/325 m/min.
Stilbedømming gjelder kun for premiering i klassen (avdelingen).
Avd. 2: Klasse 1,20m kat.1 – bed. 238.1.1, kun grunnomgang, tempo 350/325 m/min.
Klasse 1,10m kat.2 – bed. 238.1.1, kun grunnomgang, tempo 350/325 m/min.
Avd. 3: Hopping over 2 like omganger – bed. 261.3.2
Kat.1: 1. omgang - 1,25m. tempo 350 m/min.
2. omgang - 1,25m. tempo 350 m/min
Kat.2: 1. omgang - 1,15m. tempo 325 m/min
2. omgang – 1,15m. tempo 325 m/min
Vanngrav skal inngå i andre avdeling og kan inngå i øvrige avdelinger.

e) NM-S-Ch
Avd. 1: Klasse 1,15m – bed. 280 Feil og stil, tempo 350/325 m/min.
Stilbedømming gjelder kun for premiering i klassen (avdelingen).
Avd. 2: Klasse 1,20m– bed. 238.1.1, kun grunnomgang, tempo 350/325 m/min.
Avd. 3: Hopping over 2 like omganger – bed. 261.3.2
1. omgang - 1,25m. tempo 350 m/min.
2. omgang - 1,25m. tempo 350 m/min
Vanngrav m/hinder skal inngå i andre avdeling og kan inngå i øvrige avdelinger.
Gjennomføring, resultatberegning og premiering
1. De individuelle Norgesmesterskapene skal, hvis mulig, arrangeres på ett stevne. Det enkelte
mesterskap arrangeres i 3 avdelinger over flere dager i samme stevne med kun 1 avdeling på
samme dag.
Tempo i klassene bestemmes av banebygger ut fra baneforhold i henhold til statutt.
2. Startrekkefølgen i avdeling 1 skjer ved loddtrekning etter KRs bestemmelser, se § 145.4 og
7. I avdeling 2 og i hver av omgangene i avdeling 3 starter ekvipasjene i omvendt samlet
resultatrekkefølge etter foregående avdeling / omgang, slik at ekvipasje med det beste samlede
resultatet starter sist. Ved likt antall feilpoeng i 3. Avdeling starter ekvipasjene i startrekkefølge i
foregående runde.
Ekvipasje som blir eliminert i 1. avdeling får starte i 2. avdeling men blir tildelt størst antall feil
poeng i klassen pluss 20. Deltagelse i siste avdeling begrenses til 15 ekvipasjer, men dersom flere
enn 30 ekvipasjer gjennomfører 1. avd., er 50 % av disse kvalifisert (ved ulikt antall 1 mer). Dog
er alle med likt antall feilpoeng som den sist kvalifiserte startberettiget. Eliminert ekvipasje i 1. Eller
2. Avdeling får ikke starte finalen.
3. Resultatberegningen skjer som følger for senior, unge ryttere og junior:
Resultatet i avdeling 1 omgjøres til feilpoeng ved å multiplisere samlet tid (sluttresultatet) med
faktor på 0,5; beregningen gjøres med 2 desimaler og avrundes deretter til nærmeste hele poeng.
Ekvipasjen med det laveste antall poeng etter dette tildeles 0 feilpoeng. De øvrige ekvipasjer gis
feilpoeng lik differansen mellom deres poengsum og poengsummen for ledende ekvipasje.
For 2. og 3. avdeling adderes feilpoengene til beregnende feilpoeng fra 1. avd.
Resultatrekkefølgen i det enkelte mesterskap bestemmes ut fra det samlede antall feilpoeng etter
avdeling 2 og begge omgangene i avdeling 3. Norgesmester er den som har lavest antall feilpoeng
sammenlagt. Den videre rekkefølge bestemmes ut fra stigende samlet feilpoengsum. Ved en eller
flere ekvipasjer med samme feilpoengsum på en medaljeplass, avgjøres rekkefølgen ved
omhopping. Øvrige skilles på tid i siste avd. 2. omgang.
Resultatberegningen for ponni og children ekvipasjer skjer som følger:

Junior og ponni rir første avdeling i bed. 280 feil og stil for premiering i klassen (avdelingen). Kun
feilpoeng tas med til 2. avdeling.
Resultatrekkefølgen i det enkelte mesterskap bestemmes ut fra det samlede antall feilpoeng etter
avdeling 2 og begge omganger i avdeling 3. Norgesmester er den som har lavest antall feilpoeng
sammenlagt. Den videre rekkefølge bestemmes ut fra stigende samlet feilpoengsum. Ved en eller
flere ekvipasjer med samme feilpoengsum på en medaljeplass, avgjøres rekkefølgen ved
omhopping. Øvrige skilles på tid i siste avd. 2. omgang.
4. Startavgift og premiering. Deltagelse i mesterskapene skjer mot en samlet startavgift (NMavgift) for alle avdelinger. Det er ingen klassepremiering i avdeling 3, kun i NM samlet, men vanlig
klasse premiering i avd. 1. og 2. Antall plasserte beregnes på grunnlag av antallet startende i
avdeling 1.
Premieseremoni for Norgesmesterskapene er beskrevet i KR I § 154.
Norgesmesterskap i sprangridning for klubblag
1. NM-S-Lag
a) NM-S-Lag er åpent for inntil to lag fra hver klubb. NM-S-Lag går i klasse 1,25/1,30 i tre
avdelinger over tre dager, hvor 1. og 2. avdeling er kvalifisering til finaledagen. 1.avdeling har
bedømmelse 238.2.1, 2. avdeling har bed. 238.2.1 – tempo 350 m/min., og finaledagen har 2 like
omganger med bedømmelse 261.3.2 – tempo 350 m/min. Vanngrav skal inngå i andre avdeling
og/eller i finaleavdelingen. De 8 beste lagene fra første og andre avdeling går til finalen. Ved likt
antall feilpoeng på 8. plass så vil plassering i 1. avdeling avgjøre hvilket lag som går til finalen.
Lagene stiller med 0 feilpoeng foran finaledagen. Eliminert lag etter 1. kvalifisering kan starte i 2.
avdeling men får et tillegg på 20 feilpoeng mere enn dårligste resultat.
b) Startrekkefølgen mellom lagene i 1. avdeling i NM-S-Lag avgjøres ved loddtrekning. To
ryttere fra hvert lag starter først på laveste høyde, deretter reguleres hinderhøyden opp for de(n)
siste ekvipasjen(e). I 2. avdeling starter lagene i omvendt rekkefølge av resultatet fra 1.
avdeling. Lagene i finalen starter i omvendt rekkefølge av samlet resultat etter 1. Og 2.
avdeling. Ved likt antall feilpoeng starter det laget først som har dårligst sammenlagt tid i
2. avd. Innbyrdes rekkefølge innen lagene skal i hele mesterskapet være som i 1. avdeling.
c) Resultat og premiering NM-S-Lag. Kvalifiseringsresultatet for hvert lag er summen av
feilpoeng fra de 3 beste ekvipasjene i 1. avdeling pluss summen av feilpoeng fra de 3 beste i 2.
avdeling.
Resultatrekkefølgen for lagene i finalen bestemmes ut fra det samlede antall feilpoeng i begge
omgangene i avdeling 3. Norgesmester er det lag som har lavest antall feilpoeng sammenlagt.
Den videre rekkefølge bestemmes ut fra stigende samlet feilpoengsum. Ved en eller flere lag med
samme feilpoengsum på en medaljeplass, avgjøres rekkefølgen ved omhopping. Øvrige skilles
på tid i siste avd. 2. omgang.
Det er vanlig klassepremiering i avd. 1 og 2. avdeling og vanlig premiering for NM-S lag i sin
helhet.
Dersom samme klubb vinner to år på rad vil mesterskapet bli arrangert hos det laget som blir nr.
2.
2. Norgesmesterskap i sprangridning for klubblag ponni (NM-S-Lag-P)
a) NM-S-Lag P arrangeres i klasse MB – over 2 dager med:
1. avd. bedømming 238.1.1, kun grunnomgang ,tempo 350 m/min
2. avd. går over 2 like omganger, med bedømming 261.3.2. Eliminert lag etter 1. avd. får starte i
2. avd. men får et tillegg på 20 feilpoeng mere enn dårligste resultat.
Andre runde i 2. avd. er åpen for de 8 lagene med færrest feilpoeng etter 1. avd. og 1.runde i 2.
avdeling samt øvrige lag med samme antall feilpoeng som lag 8.
Norgesmester er det lag som har lavest antall feilpoeng sammenlagt etter begge avdelinger. Den

videre rekkefølge bestemmes ut fra stigende samlet feilpoengsum. Ved en eller flere lag med
samme feilpoengsum på en medaljeplass, avgjøres rekkefølgen ved omhopping. Øvrige lag
skilles på tid i siste avd. 2. omgang.
b) Startrekkefølgen for lagene i 1. avd. avgjøres ved loddtrekning
I 2. avd. skal startrekkefølgen for lagene være i omvendt rekkefølge av sum feilpoeng fra
1. avd. Ved like antall feilpoeng rangeres lagene etter startrekkefølgen i 1. avdeling. Innbyrdes
startrekkefølge innen lagene skal være lik rekkefølgen i første avd.
Lag som har med kat. 2 ponni må likevel starte før lag som bare består av kat. 1 ponni. Dette
gjelder i alle avdelinger.
c) Lagmesterskapet er åpent for et ubegrenset antall klubblag bestående av ponniekvipasjer.
Hvert lag består av 3 eller 4 ekvipasjer, hvorav de 3 beste teller. Hvert lag kan bestå av inntil en
kat. 2 ponni
d) Kvalifisering:
Ekvipasjene må være kvalifisert til siste avd. i henhold til § 258
e) Det er vanlig klassepremiering etter 1. avdeling og premiering for NM-S-lag-P i sin helhet.
Innendørs norgesmesterskap i sprangridning (INM-S)
1. Innendørs norgesmesterskap i sprangridning arrangeres for kategoriene seniorer, unge
ryttere, juniorer, children og ponniryttere. Innendørs norgesmesterskap arrangeres i hall med
minste størrelse 20 x 60 m. Se for øvrig KRI, Kap. 5.
2. Mesterskapene går i 2 avdelinger over 2 dager, hvor 1. avdeling dag 1 har bedømmelse
238.2.1 for senior og unge ryttere, og 2. avdeling dag to har 2 like omganger med bedømmelse
261.3.2. Junior, ponni og children rir første avd. i bed. 280, Feil og stil for individuell premiering.
Kun feilpoeng tas med til 2. avdeling. Og 2. avdeling dag to har 2 like omganger med bedømmelse
261.3.2. – Mesterskapene går i følgende klasser:
Innendørs norgesmesterskap S

1. avdeling
2. avdeling

Klasse 1,40 m
Klasse 1,45 m
(tempo 350 m/min)

Innendørs norgesmesterskap U

1. avdeling
2. avdeling

Klasse 1,35 m
Klasse 1,40 m
(tempo 350 m/min)

Innendørs norgesmesterskap J

1. avdeling
2. avdeling

Klasse 1,25 m
Klasse 1,30m
(tempo 350 m/min)

Innendørs norgesmesterskap P kat.1

1. avdeling
2. avdeling

Klasse 1,15 m
Klasse 1,20 m/1,20m
(tempo 325 m/min)

Innendørs norgesmesterskap P kat. 2

1. avdeling
2. avdeling

Klasse 1,05 m
Klasse 1,10 m/1,10m
(tempo 300m/min)

Innendørs norgesmesterskap children

1. avdeling
2. avdeling

Klasse 1,10m
Klasse 1,15m/1,15m
(Tempo 325 m/min)

3. Kvalifisering: Ekvipasjene må være kvalifisert til siste avd. i henhold til § 258. I tillegg må
ekvipasjer som starter INM for ponni, junior, children eller Unge Ryttere ha gjennomført samme
høyde som 1. runde i siste avdeling med 8 feil eller mindre på minimum L-stevne.
4. Startrekkefølgen i første avdeling skjer ved loddtrekning blant ekvipasjene etter KRs
bestemmelser. I andre avdeling starter ekvipasjene i motsatt rekkefølge av resultatlisten fra 1.
avdeling. Dersom 30 ekvipasjer eller færre gjennomfører 1. omgang i 2. avdeling, går de 15
beste så langt videre til 2. omgang. Dersom flere enn 30 fullfører 1. omgang, går 50% videre til 2.
omgang (ved ulikt antall 1 mer). Dog er alle med likt antall feilpoeng som den siste kvalifiserte
startberettiget.
5. Innendørs norgesmester er den som har lavest antall feilpoeng sammenlagt etter 1. og 2.
avdeling. Den videre rekkefølge bestemmes ut fra stigende samlet feilpoengsum. Ved flere
ekvipasjer med samme feilpoengsum på en medaljeplass, avgjøres rekkefølgen ved omhopping.
Ved flere på samme antall feilpoeng om øvrige plasser, avgjør tiden i siste omgang.
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