Geilo IL har gleden av å innby til
SpareBank 1 Cup 27-28 november 2021
Arrangementet arrangeres ihht. til Norges Skiskytterforbunds konkurransereglement og
Koronaveileder.

Sted:

Geilo skistadion, Geilo IL

Parkering:

Kr 50,Vipps: Geilo langrenn #136506 – Geilo idrettslag
Hvis du kommer med buss/minibuss eller bobil, ta kontakt med arrangøren. Pris iht
NSSFs reglement.

Program:

LØRDAG:
SØNDAG:

Fellesstart 11 år og eldre
Sprint 10 år og yngre
Fellesstart 11 år og eldre
Sprint 10 år og yngre

Påmelding:

Online påmelding på EQ Timing
Påmeldingsfrist onsdag 24/11.2021 innen 23:59

Innskyting:

Lørdag: Ungdom og junior kl 07:45 - 08:45, J/G 11 - 16 år kl 11:50 – 13:05
Søndag: Ungdom og junior kl 07:45 – 08:45, J/G 11 - 16 år kl 12:30 – 13:30

Start:

Lørdag: Ungdom og junior kl 10:30 og J/G 11- 16 kl. 13:20
Søndag: Ungdom og junior kl 11:00 og J/G 11- 16 kl. 13:45
Startlister på EQ-timing side sider. Vi tar forbehold om endringer i tidene etter
påmeldingsfristen.

Startnummer:

Startnummer gis personlig til utøver etter godkjent avtrekkskontroll og sjekk av
brikke ved adkomst til arena. Startkontingent for etteranmeldte skal være betalt før
man får ta imot startnummer. Startnummer som ikke leveres tilbake må erstattes med
kr 300,-.

Premiering:

Premie til de tre beste i hver klasse. Premieutdeling fortløpende på Geilo Skistadion.

Garderobe/dusj:

I Geilohallen

Rennkontor:

I Geilohallen
Åpnet fra 07.15 - 17.00 lørdag
Åpnet fra 07.15 - 16:00 søndag

Oppvarming:

Det er ikke mulig å gå i konkurranseløypene etter innskyting.

Startlisens:

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 rennkontoret, kr. 100,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens
finner du på følgende link:
http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/

Tidtakerbrikker:

Utøvere benytter egne brikker, og hvis utøver ikke har personlig brikke eller brikken
er defekt, kan dette leies på rennkontoret i god tid før start. Alle emiTag-brikker som
har serienr lavere enn 3 908 550 skal byttes inn før vintersesongen 2021/22.

Startkontingent:

Ungdom og junior (17-22 år) kr.160,-,- og rekrutt (t.o.m. 16 år) kr.140,Brikkeleie 13 år og eldre kr. 50,-. Startkontigent betales ved påmelding på nett

Overnatting:

Geilo Idrettslag har avtale med og anbefaler følgende
overnattingsbedrifter:
www.geilo.no

Rennleder:

Torgeir Skrede; e-post torgeir.skrede@ntg.no tlf: 905 28 753

Tidtakersjef:

Roger Espeli, e-post roger@vestlia.no tlf: 901 52 530

TEKNISK DELEGERTE
Erik Schreiner (Juryleder)
E-Post: erik.schreiner@tietoevry.com
Tlf: 900 53 058

Ann Kristin Årevik
E-Post: arevik@hotmail.no
Tlf: 906 17 886

Rennet er åpent for alle klubber/utøvere – også utenfor Buskerud
Med bakgrunn i den utfordrende situasjonen vi står overfor forbeholder vi oss retten til å justere tider og program tett
opp mot konkurransedagene. Endringer vil bli kunngjort på arrangementets hjemmeside.

Velkommen til en trivelig helg på Geilo !!

Sparebank1 Cup utgave 23.11.2021

