
NM-reglement for Norges Vannski- og Wakeboard Forbund 
 

Norgesmesterskap (NM) kan arrangeres årlig innen disiplinene: 

 Vannski 

 Wakeboard kabel, inkludert wakeskate 

 Wakeboard båt, inkludert wakeskate  

 Barfot  

NM for funksjonshemmede utøvere skal være integrert i ordinært NM i de disiplinene som har 

funksjonshemmede utøvere. 

NM arrangeres etter International Waterski & Wakeboard Federations (IWWF) regler med de 

tilleggsregler som er gitt av IWWF Europe & Africa (E&A), Norges Vannski- og Wakeboard Forbund 

(NVWF) og Norges Idrettsforbund (NIF). NM bør ikke arrangeres på samme dato som internasjonalt 

viktige stevner. 

 

Generelt for alle disipliner 
 

Arrangør 
Søknad om å arrangere NM skal sendes NVWF innen 1. desember året før arrangementet. NVWFs 

styre tildeler deretter NM ut fra innkomne søknader. NM må arrangeres av en klubb tilsluttet NVWF, 

eller i samarbeid med en klubb tilsluttet NVWF. 

 

NM-status 
For at NM skal ha offisiell status må arrangementet oppfylle minstekrav til 

homologering/klassifisering fra internasjonalt forbund, dvs: 

 Vannski – minimum normal homologering 

 Wakeboard kabel - 3 stjerners nasjonal  

 Wakeboard båt –homologering 

 Barfot - homologering 

Dette innebærer også at internasjonalt forbunds krav til funksjonærer må oppfylles. 

Hvis kravene ikke blir oppfylt vil norgesmesterskapet være uoffisielt og medaljer/kongepokal vil ikke 

bli utdelt. 

 

Deltagelse 
 

For å kunne oppnå tittelen norgesmester og motta kongepokal må utøveren være norsk statsborger 

og representere en klubb tilsluttet NVWF. 

Utenlandske deltakere har anledning til å starte i NM så sant de har oppfylt kvalifiseringskravene.  



Dersom en deltaker ikke har sitt økonomiske forhold til forbund, arrangørklubb eller særkrets i 

orden, kan deltakeren nektes start. 

Ingen kan starte i NM før det året de fyller 13 år. 

Ingen får starte i åpen klasse før det året de fyller 15 år. 

Alle deltakere må ha løst NVWFs konkurranselisens, eller ha gyldig lisens fra sitt hjemland. 

 

Kvalifiseringskrav 
Eventuelle kvalifiseringskrav skal offentliggjøres av NVWF innen 1. april. 

 

Invitasjon 
Invitasjonen til NM skal sendes ut skriftlig senest fire uker før konkurransen. Invitasjonen skal også 

være NVWFs forbundskontor i hende på dette tidspunktet. Hvis kongepokal er oppsatt skal det 

opplyses om regler for tildeling av denne i invitasjonen. 

 

Rettigheter 
Alle rettigheter til NM, kommersielle og andre, tilhører Norges Vannski- og Wakeboard Forbund. Hvis 

ikke annet blir avtalt forbeholder NVWF seg kun retten til å profilere sine sponsorer under 

mesterskapet. 

 

Premiering 
Premiering skal være medaljer som er bestemt av NVWF, og som skaffes gjennom NVWF. Medaljene 

kan kun brukes til NM, og merkes med klasse, gren, årstall og kjønn. Annen premiering er opp til 

arrangøren.    

 

Særregler for de enkelte disipliner 

 

Vannski 
Kombinertpoengtabellen som skal brukes skal alltid være den siste versjonen av Czech. For 

funksjonshemmede skal E&As tabell benyttes.  

Hvis noen utenlandske deltagere går til finale kommer de i tillegg til antall finalister som er spesifisert 

i reglene.  

Lagkonkurransen er delt i to. Det beregnes en poengsum fra aldersbestemte klasser og en poengsum 

fra open. Denne beregnes ved å plukke de fire beste i hver gren fra hver konkurranse. I tillegg så 

kommer funksjonshemmede med i delkonkurransen til open. Dvs hvis en funksjonshemmet i en eller 

flere grener har bedre resultat enn en i open så skal denne erstatte et annet resultat. Dette pga at 

funksjonshemmede teller med i lagkonkurransen til open. Vinneren av lagkonkurransen mottar en 

plakett med innfelt medalje. Det er kun vinnerlaget som premieres. 



Det arrangeres et NM for aldersbestemte klasser og et for åpen klasse inkl. funksjonshemmede. 

Begge NM arrangeres i løpet av en helg (tre dager). NM for aldersbestemte klasser skal avsluttes og 

premieres før NM åpen klasse og funk starter. Det er tillatt for deltakere i aldersbestemte klasser å 

starte også i NM åpen klasse.  Ved oppsett av programmet bør det tilstrebes at ingen klasser har mer 

enn 4 runder (kvalifisering eller finale) pr. dag. 

Uttak av dommere, båtførere, homologator og kalkulator foretas av NVWF. 

 

Regler for utdeling av kongepokal 
NMs høyeste utmerkelse er Hans Majestets Kongens Pokal. Denne pokalen tildeles den utøver i åpen 

klasse, uansett kjønn, som oppnår det resultat som er nærmest gjeldende europarekord, og etter 

statutter fastsatt av Norges Idrettsforbund.  

For at kongepokal skal deles ut må det være minst 15 deltagere totalt. 

Overdommer, stevneleder og representant for NVWF avgjør om pokal skal deles ut, og hvem som 

skal ha den. Dette avgjøres i et lukket møte.  

 

 

Endringer i disse reglene fastsettes av NVWFs styre. Endringer må publiseres innen 1.april for å få 

virkning samme sesong. 

 

Revidert 06.03.2016 

 


