TIL ARRANGØRER AV RC HOPP 2010/2011
Vi er takknemlige for at dere har påtatt dere å arrangere RC-renn HOPP kommende
sesong.
NSF/LTU i HK har en del spesifike ønsker/krav angående disse arrangementene, og er
avhengige av at arrangementene/forberedelsene følger et likt opplegg fra renn til renn.
Vi har satt opp en del punkter som skal følges:
1. Innbydelsene til RC-renn hopp SKAL godkjennes av LTU v terje.lisodegard@gd.no
og svein.olav.brurud@skijumping.no FØR de legges/sendes ut.
(NB! Husk TD og dommere) Dette er for å unngå at det er feil i innbydelser, noe
som krever rettelser som ikke blir sett av alle.
2. Lørdagsrennet skal starte kl. 15.00, uten prøveomgang.
3. Det er trening i bakken lørdag fra kl. 10 til 14.00. Treningen gir 3 hopp til hver.
Treningen avvikles klassevis og med startnummer. Treningen lørdag for kl. D,
dersom denne klassen hopper i mindre bakke enn de øvrige RC-klassene, skal
være fri i det samme tidsrommet
4. Lørdagens renn avvikles med 2 ordinære omganger. 2. omgang i snudd rekkefølge.
5. Rennet for kl. D, hvis det går i egen bakke avvikles først, deretter klasse NC C, RC
C jenter, Rc C gutter , RC B gutter, RC B jenter, RC A jenter og til slutt RC A gutter i
denne rekkefølgen i større bakke.
6. Premieutdeling senest en halv time etter avsluttet renn lørdag. Det er IKKE
anledning til å utsette lørdagens premiering til søndag.
7. Søndagens renn starter kl. 10.00 med prøveomgang og to tellende omganger.
Andre omgang i snudd rekkefølge. Først avvikles liten bakke med klasse D, deretter
klasse NC C, RC C, B og A i denne rekkefølgen i større bakke.
8. Det er ikke anledning til å legge inn en ekstra omgang i et annet tellende renn, for
eks. kombinertomgang i det spesielle hopprennet. Eventuell kombinertrenn må
avvikles for seg uavhengig av hopprennet og skal legges til siste treningsomgang
lørdag.
9. Søndagens renn har premieutdeling senest en halv time etter rennslutt.
10. Resultatlister skal oversendes til
11. brede-gr@online.no med kopi til terje.lisodegard@gd.no, tore.ovregard@skiforbundet.no,
svein.olav.brurud@skijumping.no .
12. Det er viktig at RC-rennene går raskt på alle måter av hensyn til lange
reiseavstander for mange.
13. Bakkene skal være pyntet med RC, norsk flagg og NSF-flagg. I tillegg kommer
reklame fra Casco, som skal settes opp i bakkene.
14. RC-koordinator og arrangør skal ha god kontakt i god tid før rennene, helt fra når
innbydelsen godkjennes av LTU.
15. For øvrig følges reglementet for hopprenn. Vedlagt til dette skrivet også reglementet
for RC.
Vi håper at arrangørene vil etterleve de kravene/ønskene vi har. Hvis en arrangør ikke kan
etterkomme disse kravene/ønskene, ber vi om å få beskjed skriftlig om dette senest 1
desember 2010
For LTU i HK
Svein Olav Brurud
Terje Lisødegård
(RC-koordinatorer)

