Statutter for mesterskap og idrettsarrangement i regi av
Norges Studentidrettsforbund
Vedtatt på Forbundstinget 1.-3. mars 1996.
Sist endret på Forbundstinget 11.-13. mars 2016.

§ 1 Definisjon
Norges Studentidrettsforbund, NSI, har innstiftet og eier retten til å arrangere StudentCup (SC),
Norske Studentmesterskap (SM) og Studentleker (SL). Et SM er et Norgesmesterskap for
studenter i Norge. SL er arrangement som består av minst 8 idretter der minst 5 er SM.
Vinner av SM har rett til å kalle seg Norsk Studentmester i den aktuelle idretten.
Arrangement av SC,SM og SL reguleres gjennom egne statutter, vedtatt av Forbundstinget,
samt gjennom utfyllende bestemmelser og regler for den enkelte idrett vedtatt av
Forbundsstyret.
Ansvar for gjennomføring av SC, SM og SL påligger Forbundsstyret.

§ 2 Startberettigelse i SC og SM
Startberettiget er medlemmer av lag opptatt i NSI, som kan fremvise gyldig studiekort. En
deltaker kan bare være startberettiget for ett lag i en idrett i hvert mesterskap.
Hvis et lag ikke kan stille med maksimalt antall deltakere i lagidretter etter første ledd, kan
laget kompletteres med egne medlemmer som ikke er studenter. Andelen utøvere som nevnt i
annet ledd, kan ikke overstige 25 % av det antall utøvere som utgjør et lag pr klasse i den
aktuelle lagidretten i SM. I SC kan ikke denne andelen overstige 50%. I Individuelle idretter
med lagkonkurranse, der lag består av minimum tre utøvere, kan en (1) ikke-student som er
medlem i laget delta.
Lag bestående av studenter fra to eller flere studentidrettslag opptatt i NSI er startberettiget, men
deltar utenfor konkurranse i SM. Lag som deltar utenfor konkurranse vil få strøket resultat fra
gruppespillet. Disse får ikke plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje.
Norske studenter i utlandet er startberettiget, men deltar utenfor konkurranse. Disse får ikke
plassering i mesterskapet og i lagspill kan de ikke spille om medalje. De har heller ikke
anledning til å søke om reisefordeling.

§ 3 Arrangement
NSI er formell arrangør av alle SM/SL. Forbundsstyret fastsetter for hvilke idretter det skal
arrangeres SC/SM/SL. Alle medlemslag kan søke Forbundsstyret om å få arrangere SC/SM/SL.
Forbundsstyret skal godkjenne plan for gjennomføring av den idrettslige delen, transportløsning,
beredskap, overnatting, sponsorer, fastsette startkontingenter og bøter, samt tildele
arrangementstøtte.
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Påmelding til SM/SL er bindende. Utebliende deltageres lag som ikke har meldt avbud innen
fastsatt tidsfrist, kan bøtelegges og vil bli avkrevd dekning for kostnader påført arrangementet.
Under hvert SM/SL skal det oppnevnes en jury som skal ta seg av alle protester. Juryens
beslutning kan ankes inn til Forbundsstyret.

§ 4 Reisefordeling
Det skal benyttes reisefordeling ved alle SC/SM/SL, samt i regionsfinaler i Nord-Norge dersom
disse fungerer som kvalifisering til SC/SM/SL.
Reisefordelingsavgiften og egenandelen fastsettes av Forbundsstyret. Overskudd går til
reisefordelingsfond.

§ 5 Reisefordelingsfond
Fondet benyttes til et reisefordelingstilskudd.

§ 6 Utfyllende bestemmelser
Forbundsstyret vedtar utfyllende bestemmelser til disse statutter.
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