
Arrangørkonferansen 2013 

NASJONALE KONKURRANSEREGLER 

 

§ 
 

Endringer i konkurransereglementet gjeldende 
fra 1. juli 2013. 
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Årshjul 

 

1. Forslag til endringer i regelverk sendes skriftlig til NSSF/TK 

2. TK går gjennom forslagene på TD2-samlingen i april 

3. TK behandler forslag og gjør vedtak der TK har beslutningsmyndighet 

4. Innstiller til styret i saker der TK ikke har beslutningsmyndighet. 

5. Vedtak gjøres senest i juni 

6. Endringer gjøres gjeldende fra 1. juli. I OL-sesongene der IBU har 

kongress vil endringene normalt gjelde fra 1. oktober.  
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Innspill til og evaluering av regler 



1.2   KONKURRANSEKLASSER  
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Stafett og Mix-stafett  

Stafett :Klasse K 17-21, M 17-18 og M 17-21. Dette gjelder også i NM.  

Mix-stafett: Klasse K/M 17-18, K/M 17-21, K/M 17-senior. Dette gjelder også NM.  

 

1.2.2 Junior menn og junior kvinner  

 

1.2.3 Ungdom – menn og kvinner  



Supersprint 

Strafferunder for alle klasser (slutt på å ta ut løpere) 

 

§5.3.3  Innskyting før finaler tas bort 

 

Kap. 18: Retningslinjer for supersprint tas inn i reglement 
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1.5 INNBYDELSE OG PÅMELDING 
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1.5.1.1 Påmelding, startkontingent  
 
Fra påmeldingsfristen og til tre dager før første konkurransedag  
i arrangementet kan løpere etteranmelde seg. 

 



4.2 KONTROLL AV UTSTYRET 

4.2.2.2  Merking 
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Geværet skal kontrolleres og merkes under våpenkontrollen. 
Våpenkontrollen skal være åpen minst 30 min før start innskyting, 
og frem til siste start. Se også pkt. 4.2.2.1.c.  



8.5 SIKKERHETSREGLER 

8.5.2.1 Sikkerhetskontroll på skytebanen etter skyting  
 

– Språkvask 

 

– Bedre strukturert 

 

– Ingen regelendring 
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12.7 /  PREMIER 

12.7.2  Premiering 
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Det deles ut premier til minimum ⅓ av de påmeldte deltakerne i 
de individuelle øvelsene i NM. Verdien av premiene på NM skal 
minst utgjøre 50 % av startkontingenten. I HL deles det ut 
premier til minimum ½ av de påmeldte deltakerne.   

(….) 

Verdien av premiene på NC skal minst utgjøre 50 % av 
startkontingenten.  

13.5  Premiering 



 

16 SESONGSTART SJUSJØEN – 

ARRANGEMENTSBESTEMMELSER  

Hele kapitlet er nytt. 

 

– Flere løpere får starte 

 

• Mrk: Følgende kan meldes på til sprinten  

3. 20-21år rangert etter internasjonale resultater sesongen før, deretter 

Norges Cup.  

 

TK 280: Rangering av 20/21: de 3 beste i 20/21sist sesong, deretter den 

beste i 19 år og videre en fra hver av disse klassene. 
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Andre endringer 
- 2.3 Rennjury: Bendit tas inn på lik linje med NM, NC, HL, LM …   

- 3.4.3.1: Skyteplassene skal fra standplass og fram til skivene atskilles 
med 7 T-staker på NM, NC, HL og Bendit 

- 3.4.4.: Hora og Megalink tas inn som godkjente skiver 

- 4.2.2.5: Avtrekkskontroll som før, arrangør skal gjennomføre stikkprøver 

- 12.6: Utenlandske utøvere får ikke delta i NM øvelser med 
deltakerbegrensinger.  

- 14.1.3: Rulleskiskyting: Løper som kommer til start uten godkjent 
hjelm/ikke har hjelm, skal kunne få leie hjelm til kr. 200 per start. 

- Litt feilretting og presisering (eks. Mix-stafett supersprint diverse §))  

 

- Arrangørhandbok: 
- System for akkrediteringsvester 

- Veiledende prislister smøreboder, parkering etc. 

- Gjennomføring av seremoni og premieutdelinger (mal) 

- Deling av standplass klasse K19 / K20-21 

- Veiledninger +++++ 
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