Sandnes Skiskytterlag i samarbeid med skiskytter
klubbene i Rogaland Skiskytterkrets
inviterer til
SKISKYTTERRENN I SANDNES
Fredag 2. august og lørdag 3. august 2019
Skifestivalen Blink 2019 i Sandnes sentrum er et samarbeid mellom Axelar, NRK, Norges
Skiskytterforbund, Norges Skiforbund, Rogaland Skiskytterkrets, Agder og Rogaland Skikrets
og lokale langrenn- og skiskytterklubber. Norske og utenlandske eliteutøvere i langrenn og
skiskyting vil delta i arrangementet. Som en del av Blink 2019 innbyr Sandnes Skiskytterlag, i
samarbeid med skiskytter klubbene i Rogaland Skiskytterkrets, til sprint skiskyting på rulleski
for utøvere fra klasse 13 år (sesongen 2019/2020) til og med 20-21 år. På grunn av
arrangementets art, vil det bli en begrensning på utøvere i aldersbestemte klasser på 280
personer.
Det er også åpen påmelding for deltakere i seniorklassene. Her vil det også være en
begrensning på antall deltakere. Påmeldingen i seniorklassene gjelder kun for prologen.

STED:

Vågen i Sandnes Sentrum

TD aldersbestemte klasser:

Ikke klarlagt

RENNLEDER

Magnar Ravndal

TIDSPUNKT:

Sprint rulleskiskyting:
Fredag:
Innskyting
Kvalifiseringsheat / prolog
Lørdag:
Innskyting
Finaleheat
Alle tider er ca. tider

kl. 07.15 – 09.10
kl. 09.20 – 13.00
kl. 09.30 – 10.50
kl. 11.00 – 13.50

PROGRAM:

Sprint sommerskiskyting:
Fredag: Kvalifiseringsheat
Lørdag: Finaleheat
Oppdatert program legges ut på http://blinkfestivalen.no/

KLASSER:

Jenter / Gutter
Jenter / Gutter
Jenter / Gutter
Jenter / Gutter
Kvinner/Menn
Kvinner/Menn
Kvinner/Menn
Kvinner/Menn

13 år
14 år
15 år
16 år
17 år
18 år
19 år
20-21 år

f. 07
f. 06
f. 05
f. 04
f. 03
f. 02
f. 01
f. 99-00

Arrangøren tar forbehold om sammenslåing av klasser.
PREMIERING:

Deltakerpremie til alle i aldersbestemte klasser,
og premiering til de tre beste i finalen.
Beste junior K/M (17-21 år) i prologen fredag, får anledning til
å delta under seniorenes prolog

STARTKONTINGENT:
I følge retningslinjer fra Norges skiskytterforbund er
startkontingent per konkurransedag:
Klassene 13-16 år:
Klassene 17-20/21:
Klassene senior:

PÅMELDING:

195,- inkl tidtakerbrikke
225,- inkl tidtakerbrikke
245,- inkl tidtakerbrikke

Online-påmelding via EQ-Timing.
Påmelding åpner tirsdag 7.mai, kl 10.00.
NB! Påmelding gjelder både prolog/kvalifisering fredag og
finaler på lørdag. De som ikke kvalifiserer seg for dag to
slettes fra arrangementet på lørdag, og blir fakturert for
startkontingent kun for fredagens løp. De som kvalifiserer
seg for finaler blir fakturert samme startkontingent lørdag
som for fredag.
Påmelding vil stenges ved full-booking, senest 25.juni kl 23.59.
Ved tidlig full-booking vil det være mulig å melde seg på
venteliste fram til 15.juli. «Etteranmelding» /avmeldinger sendes
på mail: paamelding.skiskyting@blinkfestivalen.no

Det er ikke anledning å melde seg på både i junior- og
seniorklasse. M/K 17-21 år som er påmeldt i seniorklassene vil
bli strøket fra seniorklassene (unntak er NSSF`s junior / reklag).

SIKKERHET:

Vi minner om våpenlovens krav om at ingen under 16 år skal
ferdes til og fra standplass med våpen og/eller ammunisjon
uten følge med ansvarlig voksen person. Våpen skal bæres i
futteral utenfor standplass.
Påbudt med hjelm under trening og konkurranse på rulleski.

DIVERSE:

Lisens for sesongen 2019 / 2020 må være betalt.
Engangslisens må løses for hver dag. Arrangør holder rulleski
for NNN- og Salomonbindinger.
Husk egne sko, staver og hjelm.
Egne Emit-brikker kan IKKE brukes.
Lagledermøte avholdes torsdag kveld (1/8). Vi kommer
tilbake med sted og klokkeslett.
All info vil bli lagt ut på www.blinkfestivalen.no

