
 
 

 
 

 

 

 

Distanseoppsett, regler for uttak/kvalifisering og 

gruppeinndeling/parsammensetning for  

NM enkeltdistanser 2023, Vikingskipet, Hamar,  

28.-30.10.2022 

 
1. Program 
NM enkeltdistanser 2023 avvikles over tre dager etter følgende program: 

 

Fredag 28.10.2022 Lørdag 29.10.2022 Søndag 30.10.2022 

1.500 m kvinner 500 m kvinner (1) 5.000 m kvinner 

1.500 m menn 500 m menn (1) 10.000 m menn 

Fellesstart kvinner 3.000 m kvinner 1.000 m kvinner 

Fellesstart menn 5.000 m men 1.000 m menn 

 500 m kvinner (2)  

 500 m menn (2)  

 

 

 

2. Trekning og parsammensetning 
• Trekning av de enkelte distansene i mesterskapet (med unntak av den andre 500 meter for 

kvinner og menn), skal løperne plasseres i grupper, basert på deres rankingtid på den 

respektive distansen. Det dannes fortløpende grupper på 8 løpere i hver gruppe. 

Overdommer kan, i samråd med stevnets TD, beslutte grupper på 6 eller 4 løpere, hvis 

dette er naturlig i henhold til rankingtidene. Svakest rangerte løpere danner siste gruppe.  
 

For andre 500 m baseres parsammensetningen på resultatet fra den første 500 m. Den 

høyest rangerte løper som startet i indre bane første dag pares med den høyest rangerte 

løper som startet i ytre bane, og løperne bytter bane. Slik for de neste to osv. 

Parrekkefølgen er motsatt av rangeringen, dvs. at det høyest rangerte paret starter sist. 

• På fellesstart skal deltakerne seedes basert på sin individuelle ranking på 1.500 meter. 

Deltakerne stiller opp ved startlinjen i rader på 6 løpere med de høyest rangerte løperne i 

første rad. 
 

• NSF er ansvarlig for godkjenning av kvalifiseringstidene og tidsrankinglisten som 

bestemmer gruppeinndelingen. Hvis det er delt plassering på 8. eller 16. plass i tids-

rankingen, skal det avgjøres ved loddtrekning hvilke løpere som skal plasseres i de enkelte 

grupper. Parsammensetningen for de løperne som er plassert i samme gruppe, skjer ved 

trekning av deres startnummer. De to først uttrukne løpere fra siste gruppe danner første 

par på den aktuelle distanse. Hvis det er et ulikt antall løpere som starter, skal den først 

uttrukne løper fra siste gruppe starte alene i første par. Etter at siste gruppe er trukket, 

følger nest siste gruppe etc. Rankinglister offentliggjøres seinest torsdag 27. oktober 2022. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

3. Lengste distanse 
På de to lengste distansene i NM enkeltdistanser (5.000 m kvinner og 10.000 m menn) er det de 8 beste 

på 3.000 m kvinner og de 12 beste på 5.000 m menn under mesterskapet som er kvalifisert til deltagelse. 

Hvis noen av disse kvalifiserte løperne trekker seg, vil løperne rangert som nr. 9, 10 osv. på 3.000 m 

kvinner og nr. 13, 14 osv. på 5.000 m menn få tilbud om å starte på distansene. 

 

4. Kvalifisering til NM enkeltdistanser. 
Se dokumentet «Norges Skøyteforbunds uttakskriterier for norske mesterskap sesongen 2022/2023». 
 

• Juniorløpere (født før 01.07.2007) som er kvalifisert i henhold til ovennevnte regler, vil bli tatt ut på 

lik linje med seniorløpere. 

• Løpere som er født mellom 01.07.2007 og 30.06.2008 og som tilfredsstiller kravene som er gjengitt i 

første punkt, vil bli kontaktet før kunngjøring av uttaket om de ønsker å delta. 

• Uttatte løpere rangeres med gjeldende rankingtider. Tider på distanser som er oppnådd i Calgary eller 

Salt Lake City, gis et tillegg på 0,8 tidspoeng. 

• Alle løpere som er kvalifisert til 1.500 og 5.000 meter for menn og 1.500 og 3.000 m for kvinner er 

kvalifisert til deltagelse på fellesstart. 

• NSF offentliggjør rankinglistene over kvalifiserte deltakere på forbundets hjemmesider. 
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