Innbydelse til Hegra Sparebanksprinten
Skatval Skilag ønsker velkommen til skiskyttersprint på
Selbuskogen skisenter lørdag 27. januar 2018. Konkurransen er renn nummer 3 i
Trøndercupen (TC 3).
Arena / Adkomst Arrangementet
Rennet vil foregå på Selbuskogen skisenter, et moderne skiskytteranlegg med 30 skiver.
Skisenteret ligger langs riksvei 705 på vei mot Selbu. Se også www.selbuskogen.no eller
www.skisporet.no for kart beskrivelse.
Disiplin : Sprint
Klasser : Klasse 11 år til senior, nybegynnerklasser 11-12 år og 13-16 år, samt miljø klasse!
Foreløpig tidsskjema:
Rennkontor åpner 09.00
Innskyting : 10.00 – 11.15
Første start 11:30
Premieutdeling fortløpende etter som resultatene er offisielle. Tidsskjema kan bli justert etter
deltakerantallet, info legges ut på www.skatvalskilag.no
I klassene menn og kvinner 17 år og eldre følger vi NSSF sine regler om våpenkontroll etter
innskyting.
Påmelding: Online påmelding til alle individuelle konkurranser skjer via www.eqtiming.no
Link påmelding Påmeldingsfrist er tirsdag 23. jan kl. 23.59, påmelding etter denne dato regnes
som etteranmelding og betales med dobbel startkontingent.
Siste frist for etteranmelding fredag 26.1, kl 16
Klubbvis innskyting. Lister settes opp på standplass og legges ut på vår hjemmeside
www.skatvalskilag.no
Løypelengder (ca)
Klasse Nybeg.11-12 år:
3x1,0 km
Klasse Nybeg.13 år og eldre: 3x1,0 km
Klasse G/J 11-12år
3x1,0 km
Klasse J13
3x1,0 km
Klasse G13
3x1,0 km
Klasse J14
3x1,0 km
Klasse G14:
3x1,0 km

Klasse J15/J16
Klasse G15/G16
Klasse Miljø :
Klasse M17-M19 :
Klasse K17-K19:
Klasse K20-K21,
Klasse K-Senior:
Klasse M20-K21
Klasse M-Senior:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

3x1,3 Km
3x1,7 km
3x1,7 km
3x2,5 km
3x2,0 km
3x2,5 Km
3x2,5 Km
3x3,3 Km
3x3,3 km

100 m strafferunde pr bom for klasse 11 – 16 år, 150 m strafferunde pr bom for klasse 17 år
og eldre
Garderobe/ dusj
Garderober og dusj i sokkeletasjen i bygget
·
Premiering
Full premiering i klassene 16 år og yngre,
1/2 premiering av antall påmeldte i klasse K/M 17, 1/3 premiering av antall påmeldte i øvrige
junior og senior klasser.
Startkontingent, lisens og brikker
Startkontingent for individuelle konkurranser er
kr. 170,- for senior
kr. 140,- for aldersklassene 17-21 år og
kr. 120,- for aldersklassene 10-16 år.
NB!!! Alle løpere skal gå med løperbrikke. Ved manglende brikke kan dette leies hos arrangør
for kr. 50,- pr konkurranse. (25 kr,- for aldersgruppen 10-12 år).
Dersom utøver kommer til startkontrollen uten brikke, er brikkeleie kr. 200,-. Lagene er
ansvarlig for at løperne har gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene, og at de har betalt
startlisens. Engangslisens kan løses på rennkontoret for kr. 70,- og må betales før start.
Startkontingent og eventuell brikkeleie faktureres det enkelte lag i etterkant av arrangementet.
Ikke innlevert leiebrikke faktureres med kr. 600.
Startnummer
Startnummer hentes lagsvis på rennkontoret på Selbuskogen skisenter. Startnummer som
ikke leveres tilbake må erstattes med kr. 300,Parkering
Det er parkeringsplasser for personbiler/minibusser ved skisenteret eller ved nedre parkering
ca 200 m nord for skisenteret. Egne parkeringssatser gjelder ved Selbuskogen skisenter.
Parkeringsavgift kr. 75, betales ved utkjøring på kortautomat ved bommen.

Annet
Relevant informasjon (startlister, resultatlister, løypekart osv.) legges fortløpende ut på
www.skatvalskilag.no
Servering Det vil være åpen kafe.
Rennleder Kyrre Kraft, tlf 47800034, epost: kyrre.kraft@gmail.com
Påmelding:  kun Eqtiming , eventuelle spørsmål Ketil Lie, tlf. 97085986, epost:
ketil.lie@gmail.com

