
 
 

  
 

1 

KRETSMESTERSKAP I SPRANG I X RYTTERKRETS 
 
GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET 
Mesterskapene skal arrangeres [i eget stevne/innlagt i annet stevne] [angi ca tidspunkt] [angi om 
individuelt og lag skal gå i samme stevne]  
 
KVALIFISERING 
[Henvis til de generelle bestemmelsene, eller skriv inn her hvis det er noe som skal være strengere]  
 
[Flg. mesterskap arrangeres etter grunnlag og nivå i kretsen] 
 
INDIVIDUELLE MESTERSKAP 
KM for individuelle utøver kan bare arrangeres for alderskategorier (jf KR I § 122). 
Det kan arrangeres følgende mesterskap: 
KM-S  er åpent alle ryttere. 
KM-S-UR er åpent for juniorer og ungryttere.  
KM-S-J  er åpent for juniorryttere. 
KM-S-P er åpent for ponniekvipasjer. Det arrangeres separat mesterskap for hver kategori.  
[Angi om noen av kategoriene kan slås sammen til ett mesterskap. KM-S-P kan ikke slås sammen 
med noen annen kategori]  
 
LAGMESTERSKAP 
Det kan bare arrangeres følgende KM for lag: 
KM-S-Lag  er åpent for alle ryttere. 
KM-S-Lag-UR  er åpent for juniorer og ungryttere. 
KM-S-Lag-J  er åpent for juniorryttere. 
KM-S-Lag-P  er åpen for ponniekvipasjer. Det kan arrangeres separat mesterskap for 

hver kategori. 
[Angi om noen av kategoriene slås sammen til ett mesterskap. KM-S-Lag-P kan ikke slås sammen 
med noen annen kategori]  
 
Mesterskapene går over to omganger samme dag, [evt. to eller tre dager, dersom kretsen av 
tidsmessige årsaker ikke kan gjennomføre arrangementet på en dag], med premiering kun etter 
andre omgang.  
Hvert lag består av tre eller fire ekvipasjer, hvorav de tre beste teller [for ponni eventuelt to eller 
tre ekvipasjer, hvorav de to beste teller – jf KR II § 265.1.2]. 
Mesterskapene er lukket for deltakere som ikke deltar i mesterskapet. Dette gjelder for både de 
individuelle konkurransene og lagkonkurransene. 
 
Dersom KM-S-Lag-P arrangeres samlet for alle kategorier, skal ponniene i hver kategori 
konkurrere på kategoriens krav gitt i KR II § 261.5.  I slike tilfeller skal kat. 3 starte før kat. 2 osv.  
I KM-S-Lag-P starter kat. 3 først osv., uavhengig av lagenes startrekkefølge. 

BEDØMMING 
KM-S individuelt bedømmes etter KR II § 261.3.3b   
KM-S lag bedømmes etter KR II § 261.3.3b  
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TEKNISK PERSONELL. 
Banebygger skal være autorisert min SBB-I, og overdommer skal være autorisert min SD-I. 
Chief steward og dommer iflg. KR-I. 
 
[PREMIERING] 
[Her kan dere sette inn dersom det gjelder noe spesielt i tillegg til det som gjelder generelt.] 
 
Godkjent X Rytterkrets 
 
Dato……………..  
 
Underskrift………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


