Velkommen til Hegra Sparebank Normal kretsrenn på Selbuskogen
Lørdag 18. desember 2021
Rennet blir arrangert ut fra Folkehelseinstituttet og Norges skiskytterforbunds retningslinjer knyttet
til smittevern. Vi forholder oss til myndighetene og NSSF retningslinjer for antall personer til stede på
arrangementet.
Personer som er syke eller har symptomer på Covid-19 skal holde seg hjemme. En meters-regelen
gjelder på arena. Vi anbefaler bruk av munnbind der en ikke kan overholde en meters avstand.
Følg forøvrig arrangørens anvisning på stedet.
Det anbefales at kun utøvere og helt nødvendig støtteapparat deltar på skiskytterarrangementet.

Utøvere og støtteapparat oppfordres til å forlate anlegget fortløpende etter målgang.
Arrangøren forbeholder seg retten til å begrense deltakelse for utøvere fra områder med høyt
smittetrykk.
Det kan forekomme endringer, følg derfor med på Skatval skilag sin hjemmeside og Facebook side for
oppdateringer.
PÅMELDING:
Online påmelding via www.eqtiming.no. https://live.eqtiming.com/58846#dashboard
Påmeldingen åpner fredag 19. november
Frist for påmelding: tirsdag 14. desember kl 23.59
PÅMELDING:
Ved spørsmål om påmelding, kontakt: Ketil Lie: tlf 97085986, ketil.lie@gmail.com
STARTKONTIGENT:
Startkontingent per startende:
170,- for senior klassene
140,- for klassene 17 til 22 år.
120,- for klassene 11-16 år.
Startkontingent faktureres den enkelte klubb i etterkant av arrangementet.

LISENS:
Lagene er ansvarlige for at løperne har gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene og at de har betalt
startlisens. Hvis engangslisens skal løses, må det vises frem kvittering på rennkontoret for betalt
enganslisens. Engangslisens koster kr 70,Oversikt over hvem som har betalt lisens, finner du på følgende link: Status skiskytterlisens.
INNSKYTING:
Klubbvis innskyting. Lister legges ut på arrangørens hjemmeside/facebookside senest kvelden før.
I klassene menn og kvinner 17 år og eldre følger vi NSSF sine regler om våpenkontroll etter
innskyting. Dette gjøres ved Byggtorget garasjen i nærheten av skive 1.
Hver klubb vil finne sin lagspose på sin innskytingsskive IKKE på Rennkontoret.

Foreløpig tidsplan. Det tas forbehold om endringer:
10:30 – 11:30 Innskyting alle klasser
12:00 Første start

LØYPER: Det tas forbehold om endringer.
Normal (L – L)

Kort normal (L-S-L-S)

Nybegynnere 11-12 år / 3 x 1,0 km
Nybegynnere 13 år og eldre / 3 x 1,0 km
G/J 11-12 år / 3 x 1,0 km
G/J 13-14 år / 3 x 1,3 km
J 15-16 - 3 x 2 km
G 15-16 - 3 x 2,5 km

K 17-19 - 5 x 1,5 km
M 17-19 – 5 x 2 km
K 20-22– 5 x 2 km
M 20-22 - 5 x 2,5 km
K Sr / 5 x 2,5 km
M Sr/ 5 x 3 km

STARTNUMMER:
Utlevering av startnummer gjøres klubbvis på den enkelte klubbs innskytingsskive.
Startnummer skal være på under innskyting. Laglederne er ansvarlig for dette.
Startnummer som ikke leveres tilbake, må erstattes med kr 300,TIDTAKING:
Det vil bli benyttet elektronisk tidtakersystem. Løpere bruker egen tidtakerbrikke. Det er mulig å leie
tidtakerbrikke, kryss av ved påmelding. Kroner 50 per brikke faktureres deltakers klubb. Ikke
innlevert leiebrikke faktureres med kr 800,-.
PREMIERING:
Deltakerpremie utleveres ved målgang etter innlevering av startnummer.
KIOSK:
Det vil bli etablert en enkel ute kiosk på arenaen, samt kiosk salg inne på hovedhuset.
Hver klubb vil få tildelt egne bord som de kan disponere mtp egne kohorter og retningslinjer for
smittevern.
Det blir IKKE utdelt løper drikke etter målgang, dette må utøvere og støtteapparat ta med selv.
JURY:
Rennjury består av TD Petter Alstad, rennleder Kyrre Kraft og leder for standplass Geir Aspenes.
ARENA:
Arrangementet vil foregå på Selbuskogen skisenter.
Parkering kroner 75,- til VIPPS 90322 på anviste plasser.

GARDEROBER:
På grunn av Covid-19-situasjonen vil det ikke være muligheter for dusjing, men garderober vil være
åpne der bruk av munnbind vil gi mulighet for å trekke innendørs for klesombytte.
INFORMASJON
Relevant informasjon (startlister, innskytingslister, løypekart, resultatlister osv) legges fortløpende ut
på arrangørklubbenes hjemmeside/facebookside.

RENNLEDELSE:
Kyrre Kraft, tlf 474 55 023, kyrre.kraft@gmail.com
Rennkontor: Petter Jakob Bjerve, tlf 982 35 418, petterjakob@hotmail.com
Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement.

