
REGLEMENTS-
OPPDATERINGER

2015-2016



2

Endringer i konkurransedisipliner
(gjeldende fra og med sesongen 2015-2016)

STAFETT:

Det innføres to kvinneklasser i junior NM   =>  K17-18 år og K17-21 år

3 etapper i hver klasse

Det innføres to jenteklasser i HL => J15 år og J15-16 år

3 etapper i hver klasse

JAKTSTART:

Øvelsen ”Jaktstart” er tatt ut av reglementet på alle klasser 16 år og yngre
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Påmelding

Påmeldingsfrist for nasjonale renn  =>  Mandag kl 2359 i samme uke som arrangementet avvikles

(ingen etteranmeldingsfrist)

Påmeldingsfrist lokale renn =>  Tilpasses lokalt i den enkelte krets / lag

Klubb/utøver blir tilsendt faktura på e-post.  Kan også betales med kredittkort

Startkontingent

Senior kr 160,- NM/NC kr 210,- Stafett kr 600,-

17–21 kr 130,- NM/NC kr 190,- Stafett kr 500,-

11–16 kr 110,- HL/Bendit    kr 160,- Stafett kr 400,-

Kretsen kan vedta høyere startkontingent for LM og KM for å dekke inn medaljeutgiftene
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Noen ”generelle” oppdateringer (kap 1-3) 

• Søknad om renn:    www.eqtiming.no

• Pkt 1.3.12 Konkurranseprogram (dag til dag program)

NSSF fastsetter rekkefølge og i samarbeid med arrangør/TD. 

Arrangør lager forslag til tidsplan i samarbeid med TD og NSSF

• Pkt 1.4.1. Det er ikke tillatt å gå flere enn en konkurranse pr konkurransedag 

• Pkt 3.2.4.1  Ifm med nummerskilt ved stafett, supersprint, gruppe- og fellesstart;

Startnummer-merkingen skal plasseres utenfor selve startfeltet, på valgfri side.

• Pkt 3.3.11   Strafferunde på single-stafett skal være på 75m 

• Pkt 3.6  Nye retningslinjer for pris ifm leie av smørebod (pkt 3.6)

http://www.eqtiming.no/
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Kap 4  (Konkurranseutrustning og bekledning)

Avtrekkskontroll og visitasjon etter innskyting har samme tidsfrist (senest 5 min etter innskyting)

Kun løpere som ikke har skutt inn kan ta avtrekkskontroll i ettertid (lagleder skal melde fra)

Kontroll ved innkomst – Alle reserveskudd fjernes og beholdes av arrangør 

16 år og yngre – Alle skudd skal fjernes før utlevering – Arrangør beholder reserveskuddene 

Kap 5  (Trening og innskyting)

Tid fra innskytingsslutt til siste start:

=>  Utvides til 3 timer

Skytetrening dagen før konkurransen skal starte på samme tid som første 

start dagen etter og avsluttes på tilnærma lik tid som konkurransen foregår.  

(Ved unntak skal NSSF godkjenne dette på NM/NC/HL).
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Kap 6 (Startbestemmelser)

NM/NC er det 20 sek startintervall på sprint (unntak NM rulleski og NM senior) og 30 sek 

startintervall på normal

Fellesstart:  1,5 min mellom hver pulje, kan endres av rennjury hvis forholdene tilsier det

NM/NC/HL skal ha elektronisk startgrind og fotocelle ved målgang + back up ved startgrind

Arrangøren skal også ha back-up for elektronisk tidtaking i vekslingsfelt ved stafett

Kap 7  ( Langrennsbestemmelser)

En utøver kan bytte skiene dersom ski/binding er ødelagt.
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Kap 8  (Skytebestemmelser)

En utøver kan ikke åpne sluttstykket eller ta noen av selene på gæverets bæresele av 

skuldra før han har nådd sin skyteplass.



NM-SENIOR

• Årets NM Senior / Statkraft junior NC finale  - Dombås i tiden 31.mars – 03.april 2016

• Nytt NM-program for NM Senior (prøveordning for 2016)

Torsdag: Stafett

Fredag: Sprint

Lørdag: Jaktstart

Søndag: Fellesstart (max 60 startende, dvs ”samlet heat”)

• NM-Normal for senior arrangeres sammen med junior-NM i Trondheim 27.februar 2016

• Det innføres ”ny seedingsmodell” for NM-senior

Seedingen skal inneholde løpere som har representert internasjonalt på seniornivå + løpere fra Norges 
Cupen oppad til 30 stk. NSSF har inntil tre wild cards som kan seedes inn blant de 30. Det kan plasseres en 
useedet løper mellom hver seedet løper. 

Rennjury bestemmer i hvilken gruppe denne seedede gruppen skal starte. 

Ved TV-sendt renn kan stafettlag tas ut av løpet på NM senior
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Øvrige endringer ifm mesterskap / NC

Det åpnes for Mix-lag på tvers av alder og kjønn hvis det er ledige startnummer.

Mix-lag skal ha sluttid, og det skal være premieutdeling for disse lagene – som samles 

i egen klasse (gjelder HL og NMjr)

Arrangøren skal opprette hjemmeside minst åtte måneder før arrangementet dersom 

det er NM, NC eller HL

Innbydelse skal være klar senest 12 uker i forkant av arrangementet

Normalt ikke deltakerbegrensning, men i jaktstart er max startende likt antall disponible 

skiver x 2

Finalen i Statkraft Cup skal ha begrensa deltagelse og det skal ikke være reserveliste

Hvis flere enn 60 som ønsker å gå fellesstart, kjøres det et ekstra oppsamlingsheat 

som kjemper på lik linje med de 60 beste på løpstid. Primært bør de gå etter heatet 

med de 60 beste

Ksen og K20-21 går i samme start og begge klassene går 12,5 km fellesstart. Ksen har 

de første startsporene, deretter K20-21. Det lages to seperate resultatlister

Ved poengberegning; De dårligste resultatene strykes ikke før en oppnår max antall 

tellende renn som gjelder til enhver tid.



10

HUSK PÅ: 

Lisensordning (ny i fjor)
Betaling av lisens –> gjør det nå………

Kr 250,-/kr 300,- for ordinær lisens

Kr 700,- for utvidet lisens

Engangslisens øker fra kr 50,- til kr 70,- fra denne sesongen

DNB-kontrollmerke
Alle løpere fra 13 år og oppver skal gå med DNB-merke, på begge sider av våpenet
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ÅRETS  NC-RENN 

DNB Cup 2015-2016

DNB 1: 28-29.nov    Geilo

DNB 2: 11-12.des    Øystre Slidre

DNB 3: 09-10.jan     Vingrom

DNB 4: 23-24.jan     Markane

DNB 5: 05-07. feb    Bossmo & Yttern

DNB 6: 26-28.feb     Trondhjems / Byåsen

DNB 7: 01-03.apr     Dombås

12 av 15 renn er tellende i NC-totalt

Statkraft  Junior Cup  2015-2016 

Statkraft 1:   11-12.des Øystre Slidre

Statkraft 2:   09-10.jan Vingrom

Statkraft 3:   23-24.jan Markane

Statkraft 4:   05-07.jan Bossmo & Yttern

Statkraft 5:   26-28.feb Trondhjems / Byåsen

Statkraft 6:   01-02.apr Dombås

8 av 11 renn er tellende i NC-totalt
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