CASER

•Utøver går med feil lårnummer (og riktig startnummmer/brikke).
- Arrangørfeil – ingen konsekvens

•Utøver har ikke meldt seg på i rett tid og har reist med fly for å delta på Norges
Cup. Hva skal TD gjøre når lagleder, utøver og arrangør argumenterer for at løper
skal få gå?
- Startnekt (ikke meldt på i tide)

•Utøver møter til start uten lårnummer.
- TD/Arrangør ber vedkommende å finne lårnummeret sitt og så komme tilbake til start.
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•Løpere som ikke har skutt riktig antall skudd, hvor er siste
sjanse for å vende tilbake til matta?
- Vedtak: Har du forlatt matta er du allerede for sent ute.
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•Innskyting på nasjonale renn. Skal det være kretsvis eller kan
man åpne opp for team og skoler har egne innskytingsskiver
- Vedtak: Gjeldende regelverk opprettholdes - Kretsvis
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§ 6.4.1
Elektronisk starttid
•Dersom det brukes elektronisk startgrind i individuelle starter
ved øvelsene normal og sprint, så gjelder den elektroniske
registrerte tida ved utløsning av tidtakinga som starttid dersom
løperne passerer startgrinda innen 3 sek før eller 3 sek etter tida
i startlista. Hvis en løper starter mer enn 3 sek før riktig starttid
er det for tidlig start, og ved start mer enn 3 sek senere enn den
fastsatte starttida er det for sen start, og tida begynner å løpe fra
det fastsatte starttidspunkt.
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•§7.1.5.2 Feil med strafferundene
•Dersom utøvere går for mange strafferunder på grunn av en feil
gjort av arrangøren eller feil med skivene, så skal rennjuryen
bestemme ei høvelig godskriving av tid. Arrangøren skal forsikre
seg om at i alle konkurranser hvor straffeløype brukes, så skal
det regnes ut ei gjennomsnittstid basert på minst fem løpere pr
klasse.
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§ 8.5.2.1
Omskrevet regel kommer i reglementet
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17 SANITET / LEGE PÅ ARRANGEMENT
Rulleskiskyting.
Erfaringene viser at det er betraktelig flere skader (skrubbsår etc) ved
rulleskiskyting. Det er heldigvis sjelden det er alvorlige skader.
Skadene som oppstår tar ofte lang tid å behandle da det er store sårflater med mye
urenheter i såret.
Anbefaling:

Ved rulleskiskyting bør det være 3 sanitetspersoner tilstede.
Plasseringen av disse under rennet koordineres mellom rennleder og TD. Følgende
steder bør vurderes:
• I målområdet. Selv om utøveren faller vil de ofte prøve å gå til målområdet selv.
• I løypa hvor farefulle situasjoner kan oppstå. Bratte bakker rette etter start
(Spesielt ved fellesstart)
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§ 7.1.4 Passing and Giving Way
•A competitor, who is in position to pass another competitor, and
wishes to pass, must yell “Track.” A competitor who is about to
be overtaken must clear the course in front of the passing
competitor at the first yell of “Track” or other voice signal, even if
the course is wide enough. However, this obligation does not
apply to the last 50 m before the finish line and the last 50 m
before the hand‐over zone. The competitor on or exiting the
penalty loop has the right of way over the competitor entering
the penalty loop.
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§7.3.3 Rifle Repairs, Exchange and Ammunition
•Assistance to repair a rifle is only permitted on the shooting
range by the competition armorer or a competition official on the
shooting range. A rifle may be exchanged only on the shooting
range. Competitors are permitted to receive ammunition and
magazines only on the shooting range.
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§ 8.5.2 Loading and Unloading
•After starting in a competition, it is forbidden to open the bolt or
remove a magazine from the stock or magazine‐well except
when stopped on the shooting mat. Rifles may be loaded and
unloaded only with the barrel pointing in the direction of the
targets or up. Inserting a magazine containing bullets into the
rifle is also part of the loading procedure. When moving from
one shooting lane to another, competitors must first unload their
rifle and place the rifle on their back in the normal carrying
position.
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