Innbydelse til NM Rulleskiskyting
21.-23. august 2015
Os og Røros Idrettslag har gleden av å invitere til
NM Rulleskiskyting 2015 på Hummelfjell TOS Arena.
Arrangementet arrangeres i henhold til NSSF`s konkurransereglement.
Arena/adkomst:
Arrangementet går i Hummelfjell TOS arena. Følg skilting fra Os sentrum, ca. 2 km.
Program:
Fredag 21. august 2015 – Offisiell trening og Skytekonkurranse
Kl. 10:00-15:00

Offisiell trening

Kl. 15:15-16.40

Skytefinale junior
Skytekonkurranse etter kvalifisering fra tester gjennom sommeren 2015

Kl. 18:00

Lagledermøte, Røros Hotell

Lørdag 22. august 2015 – NM Rulleskiskyting, Sprint
Kl. 09:00-09:50

Innskyting K20-21, KS, M20-21 og MS

Kl. 10:00

Start K20-21, KS, M20-21 og MS

Kl. 12:00-12:50

Innskyting M19, M18, M17, K19, K18, K17

Kl. 13:00

Start M19, M18, M17, K19, K18, K17

Kl. 19:00

Premieutdeling Røros sentrum

Søndag 23. august 2015 – NM Rulleskiskyting, Jaktstart
Kl. 08:00-08:50

Innskyting K20-21, M20-21, KS og MS

Kl. 09:00

Start K20-21, M20-21, KS, MS

Kl. 12:00-12:50

Innskyting M19, M18, M17, K19, K18, K17

Kl. 13:00

Start K17, K18+K19, M17, M18, M19
Premieutdeling klassevis på stadion, fortløpende etter protestfristens utløp.

Rennteknisk:
For alle renntekniske (løypekart, løypeprofiler, arenakart, lister osv.) detaljer henvises det til arrangørens
hjemmeside. www.os-idrettslag.no/8955.8952.NM-2015.html
Påmelding:
Online påmelding til alle individuelle konkurranser på www.minidrett.nif.no eller www.sportsadmin.nif.no.
Påmeldingsfrist mandag 17. august kl. 23.59. Det blir ikke mulighet til etter anmelding, jmt § 1.5.1.1 i
NSSF`s reglement (nytt av året). (
Startkontingent:
Startkontingent på individuelle konkurranser er for junior kr 180,- og senior kr. 200,- pr. konkurranse. Online
betaling ved påmelding.
Tidtakerbrikke:
Alle løpere skal benytte elektroniske tidtakerbrikker. Løpere som har egen brikke blir automatisk påmeldt med
denne gjennom påmeldingssystemet. Løpere som ikke har egen brikke kan leie dette av arrangøren for kr. 50 pr
konkurranse. Løpere som kommer til start uten brikke blir tildelt leiebrikke, brikkeleie kr. 200.
Alle løpere bes sjekke at de er påmeldt med riktig brikkenummer på påmeldingslister og startlister.
Lisens:
Lagene er ansvarlige for at alle løpere har betalt lisens og gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene. Engangslisens
kan løses på rennkontoret for kr 70 pr. konkurranse
Oversikt over løpere som har betalt lisens finner du her
(http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/)
Startnummer:
Hentes kretsvis for sprint etter lagledermøtet fredag kveld og for jaktstart på rennkontor søndag. Startkontingent
skal være betalt ved henting av startnummer. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 300.
Rulleski:
Alle utøvere skal låne rulleski av arrangøren. Det benyttes Marve rulleski med aluminiumstamme og 6`er hjul.
Skiene fordeles villkårlig til utøverne ved inngangen til startområdet 10 min før start. Det blir ingen anledning til
testing av skiene på løpsdagene. Skiene kan testes på treningsdagen fredag 21. august.
Hjelm:
Det er påbudt med hjelm som er godkjent iht. EU-direktiv (merket med CE og EN 1078), og som ikke er modifisert.
Den skal være festa med stropp under haka. Løpere som kommer til start uten godkjent hjelm, kan leie hjelm ved
startområdet til kr 200,- pr hjelm.
Garderobe/dusj:
Oshallen, ca. 2 km fra stadion. Se oversiktskart på arrangørens hjemmeside.

Premieutdeling/ premiering:
Premieutdeling foregår i Røros sentrum lørdag 22. mars kl. 19.00. Søndag blir premieutdeling for jaktstartene på
stadion etter hvert som klassene er ferdige og protestfristen er ute.
Det utdeles mesterskapsmedaljer og premier i henhold til konkurransereglene § 12.7. Premier ettersendes ikke.
Rennkontor:
På stadion alle dager.
Fredag 21.august:
Lørdag 22.august:
Søndag 23.august:

Kl.09.30 - 17.00
Kl.08.30 - 16.00
Kl.07.30 - 17.00

Parkering:
Parkering 150 m fra stadion. Parkeringsavgift kr. 50 pr dag.
Servering:
Kafeteria i telt på stadion alle dager.
Hjemmeside:
All informasjon om arrangementet finner dere her. (www.os-idrettslag.no/8955.8952.NM-2015.html)
Facebook:
Link til siden finner dere her
Eller på https://www.facebook.com/nmrulless
Innkvartering:
Se vår hjemmeside her
Eller på http://www.os-idrettslag.no/8761.Overnatting-NM-rulleski.html
Teknisk delegerte:
Bjarne Lund
Karl Gustavsen

BjLu@rindal.kommune.no
karl.gustavsen@teliasonera.com

91165549
92619887

Vi ønsker alle velkommen til
Nord-Østerdalen og Hummelfjell TOS arena!

