Metoder og forhindringer til Nordisk spring 2019
1 afdeling. 80 cm for junior og senior
Metode B7 – Springning i 2 faser.
Banen opbygges i 2 faser, hvor 1. fase består af 5-7 forhindringer, hvoraf mindst én er en kombination.
Starten på 2. fase er sammenfaldende med 1. fases mål. Der kan indgå kombinationer i begge faser. Det
samlede antal forhindringer for faserne, skal være minimum 11 og maksimum 13 forhindringer, som kan
være nye forhindringer eller forhindringer, som også indgår i 1. fase. Nummereringen af springene i 2. fase
skal være fortløbende efter 1. Fases spring. Alle ekvipager er berettiget til at ride begge faser, uanset antal
fejl i første fase. Passage af mållinjen for 1. fase betragtes som start på 2. fase. Resultatet beregnes som
summen af fejl af 1. og 2. fase samt tiden for 2. fase. Er fejl og tid ens, er de lige placerede.
2 afdeling.
Metode B12
Junior spring afvikling:
1. hovedrunde 80 cm.
2. hovedrunde 85 cm – herefter ved ligestilling om 1, 2 eller 3 pladsen rides der en omspringning i 85 cm på
forkortet bane
Senior spring afvikling:
1. hovedrunde 80 cm.
2. hovedrunde 90 cm – herefter ved ligestilling om 1, 2 eller 3 pladsen rides der en omspringning i 90 cm på
forkortet bane
Springbanen skal bestå af 8-12 forhindringer
Stævne arrangøren beslutter start rækkefølge i 1. afdeling. (Lodtrækning såfremt muligt).
2. afdeling. Rækkefølgen starter med ekvipagen med flest fejl og ender med ekvipagen med færrest fejl og
hurtigste tid.
Ingen rytter må starte mere end 1 hest i 2. afd.
Ryttere der er kvalificeret på mere end én hest, kan frit vælge, hvilken hest de starter i 2. afd.
Resultat:
Det samlede resultat af 2. afdeling beregnes ved sammenlægning af de opnåede fejl fra 1. hovedrunde
samt det samlede antal fejl i 2. hovedrunde. Ved lige antal fejl til 1, 2 og 3. pladsen foretages omspringning
jf. DRF Spring reglement 368.25.10. For placeringer ud over 3. pladsen er ekvipager med samme antal fejl
ligeplacerede.
Forhindringer:
Der kan forekomme trippelbarre, kombinationer (2 og 3), dog må 3 kombinationer kun bruges i 2. runde af
B12. Plastic vandgrav må bruges, og ”rigtig” vandgrav må bruges, hvis der er alternativt spring. Der
benyttes tidstagningsanlæg.
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