VELKOMMEN TIL
LERØY CUP senior 2
Geilo Skistadion, Geilo, 12.-13. desember 2020

Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement og
Koronaveileder.
PROGRAM
Fredag
10:00 – 16:30
16:00
Lørdag
09:00 – 09:45
10:00
11:45 – 12:30
12:45
Søndag

09:00 – 09:45
10:00
11:30 – 12:15
12:30

Trening i løypene. Skytebanen er stengt
Digitalt lagledermøte på Teams
Innskyting kvinner
Start K sen normal
Innskyting menn
Start M sen normal
Innskyting kvinner
Start K sen sprint
Innskyting menn
Start M sen sprint

Premieutdeling fortløpende til de tre beste i hver klasse

Tider og puljer kan bli endret ut fra antall påmeldte løpere og covid bestemmelser
ANKOMST TIL ANLEGGET
Geilohallen ligger rett øst for Geilo sentrum, langs RV7 og ved Geilohallen
STARTKONTINGENT
Startkontingent på individuelle renn konkurranser er for senior kr. 220,- pr konkurranse.
PÅMELDING
NSSF melder på alle utøvere som er kvalifiserte. De som ikke ønsker å stille må selv melde seg av
innen mandagen før rennet kl. 23:59 for ikke å bli fakturert for startkontingent.
LISENS
Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått
sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens
på rennstedet via Vipps: Geilo langrenn #136506, kr. 70,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem
som har betalt lisens finner du på følgende link:
http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/

TIDTAKERBRIKKE
Arrangør på nasjonale renn stiller med en elektronisk tidtakerbrikke pr utøver, samt at utøver
bruker også personlig brikke. I konkurransen skal det brukes både egen brikke (venstre fot) og
arrangør brikke (høyre fot). Hvis utøver ikke har personlig brikke eller brikken er defekt, kan
dette leies på rennkontoret i god tid før start.
Det skal kun benyttes brikke som er nyere enn tre år eller som har byttet batteri de siste tre årene.
kun Resultater vil kun foreligge elektronisk. Eventuelle protester leveres på grunnlag av
uoffisielle lister på EQ timing sine sider. Offisielle lister blir også å finne her.
AVTREKKSKONTROLL
Arrangøren vil foreta avtrekkskontroll lørdag. Det er utøvers ansvar å sørge for at avtrekket er i
henhold til bestemmelsene, og har selv det fulle og hele ansvar for å følge gjeldene
sikkerhetsbestemmelsene. Søndag vil det bli foretatt stikkprøver.
STARTNUMMER
Starter, lårnummer og brikke fra arrangør avhentes på anvist plass. Alle utøvere får sin pose
merket med startnummer. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med kr 300,-.
VISITASJON AV VÅPEN
Det vil være visitasjon av våpen på skive 1 etter innskyting. Utøver skal selv foreta visitasjonen
og framvise for ansvarlig funksjonær, og sørge for at dette blir registrert.
Etter målgang skal utøver selv ta ut evt ekstraskudd, visitere våpen og framvise for funksjonær for
inngjerdet målområde forlates.
RENNKONTOR
I Geilohallen,
Spørsmål i forkant av rennet rettes rennsekretær Charlotte Fjeld-Andersen
Mobil: 906 13 343
E-post: fre-and@online.no
Åpningstider:
Lørdag:
08:30 – 14:00
Søndag:
08:30 – 14:00
OVERNATTING
Geilo Idrettslag har avtale med og anbefaler følgende overnattingsbedriften listet opp her:
Geilo: www.geilo.no
DUSJ
Det gis ingen anledning til dusj i tilknytning til arenaen, og utøvere oppfordres til å dusje på
overnattingsstedet.
SERVERING
Det vil være enkel kiosk med salg over disk men ikke mulighet for å oppholde seg inne.
PARKERING
Parkeringsavgift er kr. 50,- pr. dag. Hvis du kommer med buss/minibuss, ta kontakt med
arrangøren. Pris iht NSSFs reglement.
All parkeringsavgift betales på Vipps: Geilo langrenn #136506 – Geilo idrettslag
Det gis dessverre ingen tilgang til oppstilling av bobiler ved Geilohallen.

SMØREBODER
Ønsker du å bestille oppstillingsplass til smørevogn, ta kontakt med:
Lars-Gunar Slaatto E-Post: lgslaatto@hotmail.com
Tlf: 928 37 749
Frist for å bestille oppstillingsplass for smørevogner: 7. desember
Priser: Oppstillingsplass inkl strøm kr 2.250,- + mva

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER
Nettside: www.geiloil.no
Vi har gratis wifi på stadion
Nettverk: Geiloidrettslag
Passord: geiloil123

TEKNISK DELEGERTE
Jørn Tore Johansen (Juryleder)
E-Post:jtoj@online.no
Tlf: 957 74 925

Lacho Iliev
E-Post: lacho@iliev.no
Tlf: 991 50 358

RENNLEDER
Torgeir Skrede

Tlf: 905 28 753

E-Post: torgeir.skrede@ntg.no

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER PÅ GEILO

