Snåsa Skiskytterlag ønsker velkommen til:
Kretsmesterskap i skiskyting
på Grong Sparebank skistadion
Øvelser

Normal lørdag 14.januar 2017
Sprint søndag 15.januar 2017
Kretsrenn for nybegynnere til og med 12 år.(Begge dager)

Klasser, lørdag og
søndag

Normal lørdag og sprint søndag:

Anlegg

Arrangør stiller med anlegg (KG-Larsen).
Egne anlegg tillates ikke. Anleggene vil stå fremme ved innskyting.

Innskyting

Kl. 10:00-11:00, gjelder begge dager.
Lagvis innskyting. Skivefordeling bekjentgjøres på våre nettsider.
Vi tar forbehold om endringer i tidspunktene ved stor deltakelse.
Følg med på vår hjemmeside: www.sssl.no

Start

Kl. 11:15, gjelder begge dager.
Vi tar forbehold om endringer i tidspunktene ved stor deltakelse
Følg med på vår hjemmeside: www.sssl.no

Påmelding

Startkontingent og
betaling

Lisens

Nybeg. J/G 10år og yngre
Nybeg. J/G 11 og 12
J/G 11, J/G 12, J/G 13, J/G14, J/G15, J/G16
K/M17, K/M18, K/M19, K/M20-21
K/M senior, K/M miljø

Påmelding innen MANDAG 09.01.2017 kl. 23:59 på EQ-Timing.
Etteranmelding er mulig fram til ONSDAG 11.01.16 kl. 23.59
Påmeldte etter påmeldingsfristen regnes som etteranmeldte og skal betale dobbel
startkontingent.
Dersom noen bruker samme våpen,
send e-post til: Hans Bakken - hans.bakken@ntebb.no
Kontaktperson påmelding: Lars Holmberg - lars@skartnes.net
Senior kr. 180
17-21 år kr. 150
13-16 år kr. 130
10-12 år kr. 110
Betales ved påmelding. Etteranmeldt dobbel startkontigent
Det vil bli utført lisenskontroll. Lagene er selv ansvarlige for at påmeldte løpere
har gyldig lisens.

Startnummer

Lagvis henting på rennkontoret senest en time før start.
Ikke innleverte startnummer faktureres lagene med kr.500.-

Sikkerhet

Våpen skal bæres i våpenfutteral til og fra standplass. Ingen får hente våpen selv
fra våpenstativ under konkurransen. Våpen leveres ut av arrangør, som foretar
visitasjon/tømming av magasin.

Avtrekkskontroll

Det vil være avtrekkskontroll begge dager for alle våpen, inkl. reservevåpen.
Kontrollen foregår ved rennkontoret i tidsrommet 09:00-11:00. Løperne er selv
ansvarlig for at avtrekk er kontrollert før start.

Løypekart og
løypelengder

Løypelengder og løypekart legges ut på våre nettsider før rennet.
www.sssl.no

Arena

Grong sparebank skistadion ligger i Grong kommune like ved E6. Ta av på
Bjørgan, samme avkjøring som fv. 74 til Lierne. Følg skilting.

Rennkontor

På stadion. Åpent fra kl. 09:00 begge dager.

Premiering

Full premiering i klassene 16 år og yngre, 1/2 i klassen 17 og 1/3 i klassene 18år
og eldre.
Medaljer i KM-klasser.

Kiosk

Enkel kiosksalg

Emit tidtaking/

Vi benytter Emit tidtakingssystem. Alle løpere som fyller 13år i løpet av sesongen
skal benytte egen emit-brikke. Det kan leies brikke, 50 kr pr renn. For løpere 12 år
eller yngre er leie kr.25 pr renn. Dersom brikke ikke innleveres faktureres løpers
klubb kr.700.-

brikkeleie

Informasjon

Informasjon vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside fortløpende. Eventuelle
endringer bekjentgjøres på våre nettsider.
Hjemmeside: http://www.sssl.no/

Resultatlister

Offisielle resultatlister vil bli lagt ut på våre hjemmesider etter løpet.
Hjemmeside: http://www.sssl.no/

Rennleder

Hans Bakken, mob: 46894745
hans.bakken@ntebb.no

Parkering

Parkeringsavgift er 50kr pr dag

Garderobe

Ingen dusjmuligheter.

Rennjury

Består av TD, rennleder og to lagledere.

Overnatting

Grong Hotell

74 31 20 00

gronghotell.no

Snåsa Hotell

97 76 69 83

snasahotell.no

Løpere, publikum og gjester ønskes
velkommen til et trivelig skiskytterarrangement på:
Grong Sparebank skistadion, Bjørgan skianlegg!

Snåsa skiskytterlag

