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GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET  

Mesterskapene skal arrangeres som eget stevne, fortrinnsvis i uke 36.  

 

KVALIFISERING  

Ekvipasjen må ha gjennomført klasse tilsvarende 2.avdeling i mesterskapet på min. D-stevne 

med godkjent resultat i løpet av de 2 siste kalenderår før inneværende år og senest ved 

anmeldelse til mesterskapet. Kretsen kan regulere nivået i mesterskapsklassene etter nivået i 

kretsen foregående år. Ved nivåendring i mesterskapene opplyses dette av kretsen inne 1. 

desember året før mesterskapet skal avvikles.  

Henviser til KR I § 152, samt §123 og §126.  

 

MESTERSKAPENE  

Det kan arrangeres følgende individuelle mesterskap:  

KM-S-S er åpent alle ryttere.  

KM-S-J er åpent for juniorryttere.  

KM-S-P er åpent for ponniryttere på ponnier, og arrangeres med separat mesterskap for 

kategoriene.  

Dersom det er færre enn 3 startende i noen av kategoriene, slås kategoriene sammen til et 

KM-S-P. Ved færre enn 3 startende i noen av mesterskapene, utgår mesterskapet, eller 

ekvipasjene får tilbud om å starte KM-S-S.  

 

Mesterskapene går over to avdelinger, en avdeling pr. dag. Første avdeling er åpen for 

deltakere som ikke deltar i mesterskapet og skal ha egen premiering, mens andre avdeling er 

lukket for slike deltakere.  

 

Mesterskapet bør gå på minimum 20x60m bane utendørs.  

Arrangørklubben skal legge inn kvalifiseringsklasser i starten av KM stevnet. 

 

Klassene skal gå i følgende 

bedømminger og på følgende 

høyder:  

                           1.avdeling  

 

 

 

              2.avdeling  

                         Bed.                             

Høyde  

              

          Bed.  

 

     Høyde  

Senior  274.5.3.  1,15 m  273.3.3  1,20 m  

Junior  280  1,10 m  273.3.3  1,15 m  

Ponni  280  LB  273.3.3  LB +5 cm 

 

 

 

 

 BEDØMMING  

1. avdeling bedømmes med bedømming 280 – Feil og stil for junior og ponni. For senior 

bedømmes 1.avdeling etter 274.5.3, der kun 1. fase er tellende i KM.   



Kun feilpoengene fra 1. avdeling er tellende i mesterskapene og tas med videre til 2. avdeling. 

Bedømmingen i 2. avd. er 273.3.3. hvor andre omgang er over redusert antall hinder. Alle 

ekvipasjer som gjennomfører første omgang i finalen er startberettiget til andre omgang. 

Gjennomført er de som ikke er eliminert, utelukket eller har trukket seg ref. KR I § 121.16. 

 

STARTREKKEFØLGEN  

Startrekkefølgen i 1.avdeling skjer ved loddtrekning blant ekvipasjene etter KRs 

bestemmelser. Ekvipasjer som ikke starter i mesterskapet, skal starte samlet sist i 1. avdeling. 

I 2.avdeling starter rytterne i omvendt resultatrekkefølge etter foregående avdeling/omgang, 

slik at rytter med best samlet resultat starter sist. Ryttere med poenglikhet starter i samme 

rekkefølge som i foregående avdeling/omgang.  

Dersom en rytter starter med flere hester i 1. avdeling, må han starte først med den som deltar 

i KM.  

For ponni starter rytterne innen hver kategori samlet, slik at kat. III starter først, og kat. I 

starter sist.  

 

RESULTATBEREGNING  

Resultatberegningen regnes ut fra samlet antall feilpoeng i grunnomgangen i 1.avd. og begge 

omgangene i 2.avd. Ved poenglikhet etter de tre omgangene, avgjøres plasseringen om 

medaljene utifra tid i 2. omgang i 2. avdeling.  Er tid og feilpoeng like, likeplasseres 

ekvipasjene.  

 

TEKNISK PERSONELL  

Dommere og banebyggere skal være minst SFSD I, SD I og SBI.  

Godkjent: 20 april. 2013 

 

Nordland rytterkrets 


