


ENDRINGER ETTER
IBU KONGRESEN



1.3.6 Ungdom menn (M 17, M 18, M 19) 

a) 12,5 km normal ( 45 sek tillegg)

b) 7,5 km sprint 

c) 10 km jaktstart 

d) 3 x 7,5 km stafett (NM 4 x 7,5 km) 

e) 10 km fellesstart 

f) 4 - 6 km supersprint inkludert 2,4 - 3,6 km kvalifisering 
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1.3.7 Ungdom kvinner (K 17, K 18, K 19) 

a) 10 km normal ( 45 sek. tillegg)

b) 6 km sprint 

c) 7,5 km jaktstart 

d) 3x6 km stafett 

e) 7,5 km fellesstart 

f) 4 - 6 km supersprint inkludert 2,4 - 3,6 km kvalifisering 
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3.2.4 Stafett, supersprint, gruppestart og fellesstart område

Startområdet skal være slik at alle utøvere går like langt fram til de samles i ei 

felles løype. 

Det bør minimum være 10 startspor, hver med en bredde på minimum 1,2 m, 

målt fra 

senter til senter, og med en minimumslengde på 30 m fra startlinja. Deretter 

følger et flatt 

parti på 50 m uten spor som fører løperne inn i konkurranseløypa. Hvis det er 

mer enn en 

startlinje, så skal avstanden mellom dem være 5 m. Antall startspor er 

avhengig av 

bredden på startområdet og antall påmeldte lag, og målet må være å klare 

seg med 

færrest mulige startlinjer. Slutten på de parallelle sporene skal være tydelig 

avmerka.

Startområdet skal utformes med 3 korridorer. De skal være 3 m 

brede og med 3 m avstand mellom hver løper
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4.2.2.4.

At løperen har nok magasin og ammunisjon for 
konkurransen. Det kan gjøres sjekk av magasinene for å 
forsikre om at de kun inneholder 5 skudd som kan lades 
direkte fra magasinet
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8.5 SIKKERHETSREGLER

8.5.1 GENERELT

• Skyting er kun tillatt på skytebanen, til de offisielt oppsatte 
skytetider. 

• Det er forbudt å gjøre bevegelser med geværet som kan bringe 
andre personer eller utøveren selv i fare, eller bli oppfatta som 
farlig. 

• Geværmunningen skal være foran framkant av standplassen 
fra første til siste skudd i serien

• Når skytebanen er åpen for skyting er det ikke tillatt å oppholde 
seg mellom standplassen og skivene. TV-folk og fotografer er 
ansvarlig for sin egen sikkerhet i dette området. Utøveren er til 
enhver tid som er hovedansvarlig for sikkerheten.



8.7.1 FEIL MED SKIVENE

Hvis en utøver pga. arrangørfeil begynner å skyte på 
stående blinker istedenfor liggende eller omvendt, skal 
skiva straks det oppdages omstilles til riktig stilling og 
utøveren begynne på fra nytt igjen. 

Dersom en utøver har treff fra stående stilling på en skive 
som er satt feil på liggende skal treffene godkjennes.



6.6.2 VINDSTYRKE 

Vindstyrken må uavhengig av temperaturen vurderes før 
og under en konkurranse. Dersom det er kaldere enn 
minus 15 grader skal vindstyrke og luftfuktighet tas i 
betraktning før start og under konkurransen. Ved stor 
vindstyrke skal rennjuryen, evt. i samråd med lege, 
avgjøre om en skal starte eller fortsette konkurransen. 
Løypa kan også legges om for å unngå områder med 
sterk vind. Se oversikten for temperatur- og 
vindstyrkeverdier i Tabell 2. 

6.6.3 VINDSTYRKE OG TEMPERATUR ( hele 6.6.3 utgår)



9.2.8. AVBRUTT KONKURRANSE

Dersom juryen stopper en jaktstart eller en fellesstart  før  
fjerde skyting blir sluttiden tatt ved passeringspunktet etter 
strafferunden etter tredje skyting. Blir konkurransen 
stoppet før tredje skyting blir det ingen resultatliste.

Dersom en stafett blir stoppet etter  3.etappe, vil tiden ved 
3.veksling bli det offisielle resultatet.



SINGEL MIXED STAFETT OG
LEGGES INN I 1.3.3 

• En mann og en kvinne. 

• Kvinnen starter, og etter liggende og stående skyting veksler 
med mannen. Vekslingen er rett etter strafferunden

• Mannen skyter liggende og stående og veksler med samme 
kvinne igjen.

• Hver deltager går 2 etapper

• Etter siste skyting for den mannlige utøveren går han den 1,5 
km lange løypa og så i mål.

• Løpere som blir tatt igjen med en runde blir stoppet ved 
mellomtiden etter strafferunden.

• Strafferunden er 75 m.

•



MATERIALKATALOGEN

3.1.7.1  Kulas vekt 2.55g – 2,75 g.

4.3   The size of symbols on items of clothing is 
measured by placing the item of clothing strecthed
out on a flat surface, such as a table.



4.2.2.2 MERKING 

Geværet skal kontrolleres og merkes under 
våpenkontrollen. Kontrollen skal være gjennomført innen 
samme tidsfrist som kontroll etter innskyting, jf. pkt. 
8.5.2.1. Kun utøvere som ikke har deltatt på innskyting 
kan gjennomføre våpenkontroll etter denne fristen.

Våpenkontrollen skal være åpen minst 30 min før start 
innskyting. Se også pkt. 4.2.2.1.c.
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4.2.2.1 SJEKKPUNKTER I STARTKONTROLLEN 

Følgende kontroller skal gjøres: 

a. Løperen bærer startnummer, brikke (når dette er blir brukt) og evt. 
lårnummer. 

b. Geværet skal ikke ha patroner i kammer eller i det magasin som sitter i 
låskassen. 

c. Geværets vekt, avtrekksvekt, dimensjon og form, samt reklamen på 
geværet kontrolleres, samt påsettes et klistremerke på toppen lengst 
framme på forskjeftet, hvor det skal være godt synlig for funksjonærene 
ved start og mål. Det skal krysses av på ei liste hvem som har fått 
kontrollert våpenet. 

d. Ski og staver kontrolleres. 

e. Klær og utstyr inspiseres om de er i overensstemmelse med reglene, 
inkludert reklamebestemmelsene. 

f. Stikkontroll av magasin for å sjekke at det bare inneholder 5 skudd. 

g. Sponsormerke DNB 
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8.5.2.1 SIKKERHETSKONTROLL PÅ SKYTEBANEN ETTER 
SKYTING 

Etter ……..

For løpere 17 år og eldre skal kontrollen gjennomføres 
på et avmerka område ved utgangen av standplass 
eller i rimelig nærhet senest 5 minutter etter at 
innskyting er avslutta. Lagleder skal melde fra til 
kontrollør om løpere som ikke har vært på innskyting 
senest innen 5-minutterfristens utløp. Utøveren er 
ansvarlig for at det blir krysset av for vedkommendes
startnummer på startlista når kontrollen 
gjennomføres. 
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REGEL 1.4.1 

……..Andre utenlandske statsborgere skal starte i egen 
gjesteklasse. Arrangøren kan sette en 
deltakerbegrensning i gjesteklassene. 

I teksten tas imidlertid følgende med i tillegg; 

Gjesteklasse premieres på ordinære vilkår
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1.6.4.3 TILDELING AV STARTNUMMER OG STARTTIDER I 
JAKTSTART 

Nasjonal tekst endres; 

Vinneren i kvalifiseringskonkurransen vil ha starttid null 
(0), noe som skal gå fram av startlista for jaktstarten. De 
øvrige deltakerne på jaktstarten får som starttid den 
aktuelle tid de var bak vinneren av 
kvalifiseringskonkurransen i sprint eller fellesstart, og for 
normal halve tida de var bak vinneren, avrunda til 
nærmeste hele sekund. (...) Tiendeler kuttes i 
startlisten
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8.5.4 AVTAKING AV GEVÆR PÅ STANDPLASS 

Presisering:

det er lov å stikke hånda gjennom strikken i forkant, men 
ikke ta av noen av selene før løperen har nådd sin 
skyteplass
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6.3.3 START I JAKTSTART 

Tillegg i regel 6.3.3

Det anbefales at det tilrettelegges for videofilming ved 
jaktstart (på nasjonale renn) , hvor både startklokke og 
utøver blir filmet. 
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Vi viser også til IBU sitt dokument OC Guidelines GRAPHICS.

Se spesielt:

•Side 5 VIP corridor

•Side 6 Elektronisk startgate

•Side 8 Ny startordning for Stafett og fellesstart

•Side 10 Vekslingsfelt

•Side 11 Markeringslinje på skytemattene for fremre ben i 
stående. Brukes ikke i Norge

•Side 12 Feste av skytematter

•Generelt: 100 m til... erstattes med 50 m til .....

Dette kan lastes ned fra NSSF og IBU sine sider.
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