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Nordlandscup Skiskyting – Regler  

1. Konkurransedeltagelse 
a) Konkurransene avvikles som åpne, nasjonale renn. 
b) Klasseinndeling for gutter og jenter 
c) Arrangør av Nordlandscup skal i forkant av sitt arrangement sende ut informasjon om rennet til krets 

og klubber i Nordland – se utkast til mal 
d) Innbydelse til KM sendes fra arrangør til krets og alle klubber i Nordland  
e) Startkontingent skal følge retningslinjene i Nasjonale konkurranseregler fra NSSF 
f) Det er en kretsavgift på kr. 150 pr. deltager pr. sesong i Nordlandscupen etter resultatliste. Klubber 

blir etterfakturert klubbvis ved endt sesong. 

Gutter nybegynnere K17 

Jenter nybegynnere M17 

J 11-12 år K 18-19 

G 11-12 år M 18-19 

J 13-14 år K 20-21 

G 13-14 år M 20-21 

J 15-16 år Kvinner senior 

G 15-16 år Menn senior 

Miljøklasse  

 

2. Gjennomføring 
a) Det arrangeres 7 individuelle konkurranser i Nordlandscup 
b) Alle konkurranser teller likt, uavhengig av konkurransetype 
c) KM inngår som del av Nordlandscup 
d) Oppsett av Nordlandscup gjøres i forbindelse med terminlistemøte 
e) Renn som blir avlyst pga. kulde eller annet, skal søkes satt opp på et senere tidspunkt i løpet av 

sesongen, slik at det kan gjennomføres 7 renn i Nordlandscup. Renn settes opp på nytt, eller NC-
status flyttes til et annet terminfestet kretsrenn. 

f) Arrangør av Nordlandscup skal etter avholdt renn sende startliste og resultatliste til NSSK for 
poengberegning og oppfølging av kretsavgift. 
 

3. Poengberegning 
a) Utøvere fra klubber utenfor Nordland Skiskytterkrets tildeles ikke poeng og teller ikke i 

sammenlagtresultater. 
b) Fra 11 år rangeres resultatlisten, og utøvere deltar i Nordlandscupen 
c) De 4 beste konkurranser uansett distanse teller i poengberegningen sammenlagt. For å kunne bli 

premiert i sammendraget må en utøver ha deltatt i minst 4 renn. 
d) Dersom færre en 6 individuelle renn arrangeres teller de 3 beste rennene i poengsammendraget, og 

man må ha deltatt i minimum 3 renn for å få sammenlagtpremie. 
e) I hvert renn gis det poeng etter poengskala. Ved lik tid/plassering gis like poeng i hvert enkelt renn. 
f) Ved likt antall poeng sammenlagt foretas ikke ytterligere rangering, men plassering deles. 

 

4. Premiering 
a) Arrangøren er ansvarlig for den ordinære premieringen i hvert enkelt Nordlandscup-renn 

(anskaffelse og kostnad). Det skal være full premiering i alle klasser.  
b) Nordland Skiskytterkrets premierer sammenlagt i Nordlandscup i hht. poengberegning i pkt. 3 og 

antall renn. NSSK premierer alle som har deltatt med minimum 4 renn (evt. 3 ved 6 avholdte renn) 
c) Sammenlagtpremiering skjer fortrinnsvis i forbindelse med avslutningsrennet som arrangeres av 

Skonseng UL på slutten av hver sesong. 
 

Sportslig hilsen Nordland Skiskytterkrets, 12.12.2017 
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