Informasjon relatert til påmelding Blink Classics

Blink Classics er et rulleskirenn i klassisk stil med start på Ålgård og målgang i Sandnes sentrum. Løpet har i år fire
ulike lengder. Det vil være tidtaking på alle utøvere.

Kort Løype
Det vil i år bli to alternative korte løyper, 14 og 20 km.
20 km
20 km-løypa er den samme som i fjor og går via Sandnes Arena. Denne brukes i konkurranseklassene i yngre
årsklasser fra 15 til 20 år. I tillegg er det mosjonsklasse for dame og herre i denne løypa. Yngste tillatte alder i kort
løype er 15 år (født 2004). Det skal benyttes egne ski med treningshjul, tilsvarende såkalte «2’er hjul» i alle klasser i
kort løype. Det blir kontroll av hjul før start. Husk ved påmelding alder i henhold til NSF årshjul. Vi er nå etter 1.mai i
sesongen 2018/2019. Eksempelvis er da løper født i år 2000 19 år i disse løpene.
14 km
14 km-løypa er forbeholdt mosjonister som ikke føler seg komfortable med for mye bakker på rulleski. Denne går
nokså direkte fra Ålgård til Sandnes i en lett løypetrase. Her blir det trimklasse for menn og kvinner. Den løypa er
åpen for alle aldre fra 15 år (f.2004). Det skal benyttes egne ski med treningshjul, tilsvarende såkalte «2’er hjul».

Lang løype
Lang løype vil ha en variant forbeholdt eliteklassene på 60 km. I tillegg vil det være en lang løype på 50 km som
følger samme trase bortsett fra den første mila. Yngste tillatte alder på de to lengste distansene er 17 år (født 2002).

Lang løype Elite, 60 km
Menn Senior Elite – Her regner vi løpere som deltar på Norges Cup/Internasjonale renn/Visma Tour Classic.
Benytter 3’er hjul (låneski)
Menn Junior Elite – Her regner vi topp juniorløpere som ønsker å teste seg mot våre aller beste langløpere og
allroundløpere. Benytter 3’er hjul (låneski)
Kvinner Senior Elite– Her regner vi løpere som deltar på Norges Cup/Internasjonale renn/Visma Tour Classic.
Benytter 2’er hjul (låneski)
Kvinner Junior Elite – Her regner vi topp juniorløpere som ønsker å teste seg mot våre aller beste langløpere og
allroundløpere. Benytter 2’er hjul (låneski)

Lang løype 50 km
Menn og Kvinner Junior og senior - Her regner vi løpere som konkurrerer på kretsnivå, løpere som deltar på
turrenn og for øvrig aktive mosjonister som liker en solid utfordring. Benytter 2’er hjul (låneski)

Startkontingent må betales ved påmelding. Denne refunderes ikke ved avmelding. Påmelding er ikke gyldig før
betaling er mottatt. Velg løsningen "Jeg betaler selv" i MinIdrett. For eventuelle spørsmål send e-post til
langlop@blinkfestivalen.no

Aldersklasser
Kort Løype
Gutter 15/16 år
Menn 17/18 år
Menn 19/20 år
Jenter 15/16 år
Kvinner 17/18 år
Kvinner 19/20 år
Mosjon Menn 20 km
Mosjon Kvinner 20 km
Trim Menn 14 km
Trim Kvinner 14 km

Født 2003 og 2004
Født 2001 og 2002
Født 1999 og 2000
Født 2003 og 2004
Født 2001 og 2002
Født 1999 og 2000
Alle aldre
Alle aldre
Alle aldre
Alle aldre

Lang løype 60 km, Elite
Menn Senior Elite
Kvinner Senior Elite
Menn Junior Elite 17-18 år
Menn Junior Elite 19-20 år
Kvinner Junior Elite 17-18 år
Kvinner Junior Elite 19-20 år

Født 1998 og tidligere
Født 1998 og tidligere
Født 2001 og 2002
Født 1999 og 2000
Født 2001 og 2002
Født 1999 og 2000

Lang løype 50 km
Menn junior 17-20
Menn Senior
Kvinner junior 17-20 år
Kvinner Senior

Født 1999-2002
Født 1998 og tidligere
Født 1999-2002
Født 1998 og tidligere

Påmelding for løpere som ikke er medlem av idrettslag, ikke har bruker i MinIdrett
Det er fult mulig å lage en profil i Min Idrett og ikke har noen tilknytting til en Klubb. De går til https://minidrett.nif.no/ og velger ny bruker øverst i høyre hjørnet.
Dersom det er arrangement uten at man må være medlem av en klubb kan man melde på arrangementet gjennom fanen påmelding.

