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Organisasjon 
 
I spørsmål som ikke dekkes av dette reglement gjelder fellesreglementets 
bestemmelser pkt 201-228. 

301   ORGANISASJONSKOMITEEN 
 
   Ved alle renn som er terminfestet i NSF’s og Skikretsenes terminliste skal det  
  oppnevnes en organisasjonskomité. Organisasjonskomiteen består av de  
   medlemmer (fysisk eller juridisk) som er oppnevnt av arrangøren  
   (og godkjent av NSF)  
   Organisasjonskomiteen administrerer og oppebærer de rettigheter, oppgaver og 
   plikter som påhviler arrangøren. 

  
302  RENNFUNKSJONÆRENE 
 
302.1  Oppnevnelse  
 
302.1.1  Ved int. renn vil en del funksjonærer oppnevnes av FIS, se ICR pkt 302.  
 
302.1.2  Ved NM, FIS-renn, internasjonale turrenn, hovedlandsrenn og junior cup 
   renn oppnevner Norges Skiforbund en TD og Ass. TD. 
   Ved Wold Cup renn i Norge oppnevner Norges Skiforbund nasjonal  
  assisterende TD.  
 
302.1.3  Øvrige funksjonærer oppnevnes av arrangør. Ett av medlemmene i org. 
   komiteen er rennleder, som er kvalifisert til å lede den tekniske 
   avviklingen av rennet. 
   Hver funksjonær bør være spesielt kvalifisert for sin oppgave.  Hver 
   funksjonær bør bare ha ett ansvarsområde og ha tilstrekkelig tid til å ta  
  seg av oppgaven. 
   Funksjonærene bør være kjennelige ved hjelp av uniformer eller armbind. 
 
302.2   Funksjonærer som oppneves av rennleder 
 
302.2.1  Rennleder oppnevner følgende funksjonærer:  
   - rennsekretær 
   - løypesjef 
   - tidtakersjef 
   - arenasjef 
   - sikkerhetssjef  
   Andre funksjonærer oppnevnes etter behov. 
 
302.3   Rennfunksjonærene og deres plikter. 
 
302.3.1  Rennleder: 
   - leder forberedelsene og gjennomføringen av konkurransen. 
   - holder TD orientert om rennforberedelsene, og om evt. endringer som må  
   gjøres. 
   - er ansvarlig for alle tekniske sider av konkurransen. 
   - må forvisse seg om at alle funksjonærer er tilstrekkelig kvalifisert til at  
   konkurransen vil bli gjennomført i henhold til rennreglementet. 
   - leder og kontrollerer arbeidet til alle rennfunksjonærene unntatt  
   Teknisk Delegert (TD) og evt. Jurymedlemmer. 
   - leder lagledermøtene, er medlem av juryen og er rennkomiteens 
   ansvarlige representant i samarbeid med TD. 
   - har ansvar for kontroll- og sikkerhetsfunksjoner ved rennet. 
   - legger til rette for media og TV dekning. 
 
302.3.2  Rennsekretær: 
   - rapporterer til rennleder. 
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   - er ansvarlig for alle sekretariatsfunksjoner knyttet til arrangementet. 
   - kontrollerer at påmeldinger er korrekte, og (ved internasjonale renn)  
   at FIS-Code er påført.  
   - sjekker FIS punkter (ved internasjonale renn). 
   - utarbeider og distribuerer all informasjon (innbydelser, informasjon  
   til lagledere, resultatservice ). 
   - forbereder alle skjemaer for start, tidtaking, trekning og kontroll 
   - organiserer lagledermøtene. 
   - klargjør startlistene, fordeler referat fra lagleder- og jurymøter. 
   - sørger for raskest mulig distribusjon av uoffisielle resultater, så vel som 
   fordeling av offisielle resultatlister inkludert eventuelle diskvalifikasjoner. 
   - må øyeblikkelig bringe eventuelle protester til juryen. 

 
302.3.3  Løypesjef: 
   - rapporterer til rennleder. 
   - er i samarbeide med TD, rennleder og eventuelt homologeringsinspektør, 
   ansvarlig for å velge løyper som følger NSFs normer. 
   - skal sørge for å frembringe nøyaktige målinger samt produksjon  
   av løypekart og profiler. 
   - er ansvarlig for tilfredsstillende og tidsriktig preparering av løyper, 
   stadion og skitestområde i samsvar med rennreglementet, merking og  
   inngjerding av løypene, temperaturmålinger, førstehjelpsposter,  
   matstasjoner og installasjoner for mellomtider. 
   - må ha kjennskap til hvordan spor settes etter ”ideallinjen” og til sletting 
  av spor i kurver. 
   - må ha kunnskap om bruk av løypeprepareringsutstyr og snøbehandling under 
   ulike snøforhold, for å sikre optimale forhold. 
   - bruker løypeprepareringsgrupper og løypepatrulje for å forvisse 
   seg om at løypa er i best mulig stand gjennom hele konkurransen. 
   - skal sørge for at det blir foretatt gjennomgang av løypa etter rennet. 
 

302.3.4   Sjef for tidtaking og resultatservice: 
  - rapporterer til rennleder. 
  - er ansvarlig for ledelse og koordinering av de funksjonærer som arbeider 
  i start- og målområdet. 
  - er leder for manuelle tidtakere, elektroniske tidtakere, tidtakere for 
  mellomtider og utregnere. 
  - koordinerer arbeidet til starter, måldommer og målkontrollør med 
  stadionsjef. 
  - har tilsyn med resultatservice og tilbyr resultatlister til media. 
  - har ansvar for at resultatlister leveres i riktig format til FIS og NSF  
  ved internasjonale renn. 

302.3.5  Arenasjef: 
   - rapporterer til rennleder. 
   - er ansvarlig for alle aktiviteter på stadionområdet inkludert skimerking, 
   reklamekontroll og dopingkontroll. 
   - er ansvarlig for generell montering og inngjerding av stadionområdet. 
   - avgjør plassering av startlinje og mållinje i samarbeid med tidtakersjef. 
   - tilrettelegger sammen med sikkerhetssjef adgang til stadion for løpere, 
   ledere, servicepersonell og media, samt nødvendig koordinerer preparering 
   på stadion med løypesjefen. 
 
302.3.6  Sikkerhetssjef: 
   - rapporterer til rennleder 
  - er ansvarlig for sikkerheten og adgangen til løypa, skitestområdet og  
   stadionområdet 
   - avgjør sammen med rennleder og TD plassering av kontrollører 
   - setter kontrollørene inn i sine arbeidsoppgaver, spesielt pkt. 314, 340  
   og 341.  
   - utstyrer kontrollørene med kontrollkort og andre nødvendige  
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   hjelpemidler, og utplasserer kontrollørene. 
    - innhenter kontrollkort og rapporter fra kontrollørene etter rennet,  
     og rapporterer eventuelle hendelser til juryen.  
     To kontrollører er nødvendig for hver post.  De skal stå noen få meter  
   fra hverandre.  Informasjon om dette gis ikke videre til løpere, trenere eller andre.  
   Begge kontrollørene registrerer uavhengig av hverandre.  De kan benytte  
   videoutstyr. Kontrollørene registrerer at alle løperne passerer kontrollen og 
   kontrollerer at pkt. 314, 340 og 341 respekteres. 
   De må informere sikkerhetssjefen umiddelbart etter konkurransen om  
   eventuelle brudd på reglene og være til stede og klare til å vitne for juryen. 
 

302.3.7  Andre funksjonærer 
 
302.3.7.1  Presse og mediasjef: 
   - arbeider sammen med rennleder og koordinerer med løypesjef, arenasjef  
   og sikkerhetssjef for å sikre gode arbeidsforhold for journalister,  
   pressefotografer, radio- og TV-kommentatorer og andre mediefolk.  
   Dette omfatter pressens områder, fotografenes plassering og  
   ” mixed zone”. Dessuten må det tilrettelegges rom og installasjoner for 
   pressekonferanser (gjelder kun ved store renn som NM og Int. renn).  
  - er ansvarlig for distribusjon av nødvendig informasjon til pressen, radio  
    og TV samt for effektiv lyddekning fra høyttalerne i arenaområdet. 
 
302.3.7.2 Sanitetssjef: 
   - har ansvar for å organisere all medisinsk støtte og førstehjelpstjeneste  
   og for hurtig transport til nærmeste sykehus.  
   - er ansvarlig for å tilrettelegge lokaler for dopingtest.  
  
 
303  JURYEN OG DENS PLIKTER 
 
303.1   Medlemmer av juryen 
 
303.1.1  (OL og VM se ICR) 
 
303.1.2.   ( WC og VM jr.  se ICR) 
 
303.1.3  Ved int. renn består juryen av: TD ( juryens leder),  og ass TD  
   (oppnevnt av NSF) samt rennleder. 
   Samme ordning gjelder NM, FIS-renn, internasjonale turrenn, 
   Hovedlandsrenn og junior cuprenn. 
  Ved øvrige nasjonale renn består juryen av: TD (juryens leder), rennleder  
   og løypesjef.  
   For turrenn se pkt. 383. 
 
303.2    Juryens oppgaver  
 
303.2.1  Juryen må forvisse seg om at konkurransen organiseres og gjennomføres i  
    samsvar med NSFs regler.        
  Juryen er i funksjon fra det øyeblikk den er oppnevnt og til eventuelle  
  protester er behandlet.         
  Ved internasjonale renn holdes første jurymøte senest før den offisiell treningen 
  starter. 
 

303.2.2  Juryen må klargjøre og beslutte 
   - om konkurransen skal utsettes, avbrytes eller avlyses.  
   Hvis temperaturen er under 
   - minus 15 Cº for klassene 16 år og yngre 
   - minus 18 Cº for junior og senior 
   - minus 15 Cº for junior og senior ved distanser lengre enn 15 km målt på 
    kaldeste sted i løypa, skal konkurransen utsettes eller avlyses av juryen.  
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  (Ved int. renn se ICR).  Ved vanskelige værforhold (f.eks. sterk vind, høy  
  luftfuktighet, tungt snøfall eller høy temperatur) kan juryen i samråd med 
   laglederne for de deltakende lag og rennets lege, evt. sanitetssjefen, 
   utsette eller avlyse konkurransen. 
   - om "force majeure" var grunnen til at en løper kom for sent til start 
   - om reserver skal settes inn og etteranmelding kan godtas 
   - om mottatte protester skal behandles og om det skal foretas 
   diskvalifikasjoner eller andre straffereaksjoner overfor utøvere eller trenere. 
   (se pkt. 391 – 394) 
   - endring av startrekkefølge og startordning , se bl.a. pkt. 334 og 351.4. 
   - alle spørsmål som ikke er dekket av NSFs regler. 
  

303.2.3  Juryens medlemmer kan under trening og konkurranse gi muntlige 
   advarsler og i særlige tilfeller nekte utøvere og ledere adgang til stadion  
   og løyper.   
  
303.2.4  Avgjørelsene i juryen treffes med flertallsvedtak. 
   Juryleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
   Om anker, se pkt. 394 
  
  
304   TEKNISK DELEGERT (TD) 
 
304.1   Myndighet 
 
304.1.1  TD er NSFs representant ved arrangementet og er en garantist for at  
   konkurransen gjennomføres i samsvar med NSFs regler.  TD skal rettlede  
   og assistere arrangøren så langt mulig. 
 
304.2   Oppnevnelse  
 
304.2.1  Ved Norgesmesterskap (NM), Hovedlandsrenn (HL), U23 og andre sentrale 
   renn (FIS renn og Norges Cup junior) skal TD komme fra en annen krets  
    enn arrangørkretsen.  For andre konkurranser kan TD oppnevnes fra 
   samme krets. 

  Gjelder internasjonale renn, se ICR 304.2.1 

304.2.2  TD og ass. TD  for NM, HL, U23 og andre sentrale renn oppnevnes  av 
   NSF/LK. Ved World Cuprenn i Norge oppnevnes TD og assisterende TD av 
   FIS, dessuten en nasjonal ass. TD av NSF/LK.  
   Ved COC renn (Skandinavisk Cup) oppnevnes TD av FIS og assisterende TD av
  NSF/LK. 
   Ved nasjonale renn forøvrig oppnevnes TD av den skikrets der 
   rennet holdes.  TD kan ikke være medlem av det arrangerende lag og kan 
   heller ikke være deltaker i det rennet hvor han/hun er TD. 
 
304.2.3  Personer som har en stilling eller tillitsverv som innebærer ansvar for en 
   nasjons landslag, kan ikke være TD eller jurymedlem i OL, VM og  
   World Cup. 
 

304.3  Plikter før konkurransen 
 
304.3.1  TD skal i god tid før renndagen kontrollere at arrangørens nødvendige  
  forsikringsavtaler er i orden. 
  TD skal ankomme arrangørstedet i så god tid at han/hun har anledning før 
  offisiell trening starter til å kontrollere arrangementet med tanke på 
  eventuelle forbedringer.  
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304.3.2  Før konkurransen skal TD: 

    - være i kontakt med rennkomiteen 
  - før NM, HL og Cuprenn, besøke arrangørstedet høsten før konkurransen. 
  - holde den som har oppnevnt ham/henne orientert om forberedelsene som  
  gjøres før konkurransen. 
   - forvisse seg om at offisiell trening kan gjennomføres i henhold til pkt. 338. 
   - kontrollere at innkvartering, måltider og transport for deltakerne er  
   tilfredsstillende. 
   - for NM, HL og Cuprenn kontrollere homologeringsdokumenter samt kart  
   og profiler. 
   - avgjøre flytting til reservested ved snømangel. 
   - avgjøre evt. omlegging av løypa pga. vær eller snøforhold. 
   - forvisse seg om at arrangøren har nødvendig utstyr for en tilfredsstillende 
   løypepreparering. 
   - kontrollere at alle dokumenter (kart og løypeprofiler med alle tekniske  
   data, invitasjoner etc.) som er nødvendig informasjon til de deltakende lag, 
   er tilgjengelig til riktig tid. 
   - i samarbeid med rennleder og løypesjef bestemme når og hvordan løypa 
   skal prepareres og sporet settes. 
   - gå gjennom hele løypa eller deler av denne på ski for å kontrollere 
   prepareringen.  Denne oppgaven kan evt. overlates andre jurymedlemmer. 
   - gjennomgå arenaens utforming med rennkomiteen for å forvisse seg om 
   at arbeidsforholdene i start- og målområdet for jury, rennfunksjonærer og  
   trenere/ledere er hensiktsmessige samt at det er en kontrollert adgang til  
   start og mål for løperne. 
   - kontrollere prosedyrene for aktuelle startordninger. 
   - kontrollere tilretteleggingen av jury- og lagledermøter. 
   - sammen med rennsekretær kontrollere prosedyrene for påmelding,  
   seeding og trekning samt at start og resultatlister kan produseres  
   omgående . 
   - kontrollere kvaliteten og nøyaktigheten av den informasjon som gis  
   lagene. 
   - dersom datatrekning skal benyttes: Sørge for at det blir gjennomført en  
   testtrekning før den egentlige trekningen. 
   - være til stede på lagledermøtene og trekningen og sette opp agenda  
   sammen med rennleder. 
   - gi generell informasjon og presisere regelverket. 
   - kontrollere, seeding, gruppering og trekning.  
   - fastsette sted og tid for jurymøter. 
   - ved NM, HL og Cup renn, påse at smørefasiliteter har tilfredsstillende  
   oppvarming og ventilasjon. 
   - kontrollere at arrangøren har tilfredsstillende førstehjelpsberedskap. 
   - sammen med sikkerhetssjef og løypesjef bestemme plassering av  
   teknikk-kontroll. 

 
 
304.4   Plikter under konkurransen 
 
304.4.1  Under konkurransen må TD ankomme konkurransestedet senest to timer 
   før første start.  Hvis værforholdene er vanskelige, bør TD komme tidligere. 
 
   TD skal: 
   - ved ankomst motta rapport fra rennleder og løypesjef om alle  
  forberedelser. 
   - iverksette kontroll av at konkurranseutstyr og reklamemarkering er i 
   samsvar med reglene. 
   - være til stede i arenaområdet eller der TDs nærvær anses nødvendig. 
   Hvis TD forlater arenaområdet må rennleder varsles 
   - så langt mulig kontrollere ethvert forhold som kan ha betydning for om 
   konkurransen blir vellykket, samt være til stede hvis vanskeligheter  
   oppstår. 
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   - holde god kontakt med jurymedlemmene, om mulig ved hjelp av 
   sambandsutstyr. 
 
304.5   Plikter etter konkurransen 
 
304.5.1  Etter konkurransen skal TD: 
   - motta sluttrapport fra rennleder, løypesjef, sikkerhetssjef og eventuelt  
   andre. 
   - holde jurymøte for å treffe de nødvendige beslutninger 
   - få den uoffisielle resultatlisten fra rennsekretær og gjennomgå denne 
   sammen med ham/henne. 
   - Ved int. renn: Sjekke at FIS-code og FIS-punkter er påført resultatlisten,  
   regne ut penalty og sjekke at offisielle resultatlister blir publisert. 
 
304.5.2  Innen 10 dager etter konkurransen skal TD oversende til NSF  
   (bare ved større renn), arrangør og den skikrets hvor arrangementet 
   finner sted, en detaljert skriftlig rapport om forberedelsene, organiseringen 
   og gjennomføringen av konkurransen og om de tekniske forberedelser. 
   Ved internasjonale renn skal rapporten innen 3 dager sendes FIS. 
 
304.5.3.  Dersom det er foretatt diskvalifikasjon skal TD skaffe seg nødvendig 
   dokumentasjon til en eventuell ankebehandling. 

304.6  Assisterende TD ved VM, World Cup og lignende 
                      se ICR art 304.6 
 
  
305    DEKNING AV UTGIFTER 
 
305.1   Arrangørens plikter 
 
305.1.1  Reise- og oppholdsutgifter. 
    Arrangøren skal dekke TDs reise og bespisning under konkurransen. 
   Reiseutgifter dekkes etter rimeligste reisemåte.  
                      Eventuell bilkjøring dekkes etter statens sats (3,50), dog skal kjøregodtgjørelse   
                      ikke overstige kostnaden for flybillett på strekningen.   
                      Arrangør skal også dekke utgifter til reise for ett møte før rennet. 
 
305.1.2  Reise og oppholdsutgifter ved større renn 
   Ved alle renn der TD og ass TD oppneves av NSF/LK skal arrangøren i  
   tillegg til reiseutgifter også dekke innkvartering. Innkvartering må skaffes  
   så nær konkurransestedet som praktisk mulig. Hvis reisestrekningen er 
   lang, dekkes flybilletter.  
   Arrangør skal også dekke utgifter til reise og evt. opphold for ett møte før 
   rennet. 
   (Ved internasjonale renn: Se i tillegg ICR pkt. 305.1.) 
   
306    (Gjelder World Cup og FIS Race Director, se ICR pkt 306). 

 
  
307   LAGLEDERMØTER 
   (se pkt. 216) 
 
307.1  Prosedyre 
 
307.1.1  Ved NM, HL, Cuprenn og internasjonale konkurranser holdes lagledermøte.  
   Møtet bør finne sted dagen før selve konkurransen.  Forøvrig holdes  
   lagledermøter når dette anses nødvendig. 
 
307.1.2  Dato, tidspunkt og sted for lagledermøtet skal kunngjøres i 
   konkurranseprogrammet (pkt. 216).  TD og rennleder avgjør hvor mange 
   representanter for hvert deltakende lag (skikrets) og andre akkrediterte  
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   funksjonærer som tillates å delta på lagledermøtet.  
 
307.1.3  Lagledermøtet er ikke offentlig (strøket 2006) 
 
307.1.4  (Gjelder OL, VM og World Cup.) 
 
307.1.5  Ved internasjonale renn med deltakere fra flere nasjoner bør lagledermøtet 
   holdes på minst ett språk i tillegg til norsk (gjerne engelsk). Se også ICR 
   pkt. 216 og 306. 
 
307.1.6  Rennleder leder lagledermøtet. 
 
307.1.7  Ved lagledermøtet er det tilstrekkelig med simpelt flertall for å vedta en 
   anbefaling til juryen. Hvert lag (ved NM, HL og Cuprenn vil det si hver 
   skikrets) har 1 stemme. 
 
307.1.8  Om nødvendig kan juryen avbryte lagledermøtet for å foreta en 
   juryavgjørelse som så meddeles lagledermøtet.  
 
 
307.2  Agenda (Sakliste) 
 
307.2.1   Ved internasjonale renn, NM og HL bør agenda foreligge skriftlig.  
   Den skal være utarbeidet av rennsekretæren i samarbeid med TD og  
   rennleder. 
 
307.2.2  Ved internasjonale renn er saklisten normalt som beskrevet nedenfor.  
   Så langt mulig følges denne også i nasjonale renn:  
   - Opprop. 
   - Presentasjon av organisasjonskomiteen og de viktigste funksjonærene. 
   - presentasjon av juryen. 
   - værmelding. 
   - godkjenning av gruppeinndeling/seeding 
   - trekning (der dette finner sted). 
   - beskrivelse av stadion (adgang, skimerking, start og mål,  
   vekslingsområdet for stafett, utgang etc.). 
   - beskrivelse av løypene (adgang, profil, løypekart, plass for mellomtider 
   og matstasjoner, sikkerhet, når løypene stenger etc.). 
   - løypepreparering. 
   - tidspunkt, sted og bestemmelser for skitesting. 
   - tid, løyper og bestemmelser for trening. 
   - generell informasjon fra TD. 
   - generell informasjon fra arrangør (premieutdeling, tidspunkt for  
   orientering ved evt. utsettelse, reservested, transport etc.). 
 
307.2.3  Det skal skrives referat fra lagledermøtet.  Dette må inneholde alle  
   diskusjoner, jurybeslutninger og anbefalinger som er gitt. 
 

 

Langrennsløyper, homologering, teknikkdefinisjoner, 
preparering, stadion 

311  RENNTYPER OG LØYPELENGDER 
  
311.1   Tabell for distanser og løypelengder 
 

 Renn type   Distanser (km)  Normale løypelengder ( km) 

 Individuell start  1. 2. 3. 5. 7,5. 10. 15.  1. 2. 2,5. 3. 3,3. 3,75. 5. 7,5. 
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 30. 50. 10. 12,5. 15. 16,7. 

 Fellesstart  3. 5. 10. 15. 30. 50.   2,5. 3. 3,3. 3,75. 5. 7,5. 10.  

 Turrenn  Ingen begrensning    Ingen begrensning 

 Jaktstart  3,3. 5. 7,5. 10. 15.  2,5. 3,3. 3,75. 5. 7,5. 10  

 Stafett  1,5 - 2 - 2,5 – 3,3 – 5 – 
7,5 - 10 

 1,5 - 2 - 2,5 – 3 - 3,3 - 3,75 - 
5.  

 Individuell 
 sprint 

 1 - 1,8 (menn) 
 0.8 -1,4 km (kvinner) 

 0,5 – 1,8  
 0,4 – 1,4 

 Sprintstafett 

 2x (3-6 ganger)  
 1 - 1,8 (menn) 
 2x (3-6 ganger)  
 0.8 -1,4 km (kvinner) 

 0,4 – 1,8 

 
    Denne tabellen gir muligheter for å organisere renn der det gås flere  
   runder. 
  Ved valg av korte løyper med flere runder skal startmetoden og 
   løypebredde vurderes. 
   Individuell sprint kan gjennomføres med en eller flere runder. 
   Team Sprint skal normalt gjennomføres med en runde.  
 
 
 
   Tillatte konkurransedistanser for de forskjellige årsklasser. 
  
   - 10 år og yngre (årskl.) - inntil 2 km 
   - 11 år og 12 år (årskl.)  - inntil 3 km 
   - 13 år og 14 år (årskl.) - inntil 4 km 
   For ovennevnte klasse er løypeprofilen avgjørende for løypelengde. 
   - 15 år og 16 år (årskl.)  - inntil 7,5 km  
   - 17 år og 18 år (årskl.) - inntil 15 km (yngre jr.) 
   - 19 år og 20 år  - inntil 30 km (eldre jr.) 
   - Kvinner senior og K5-K13 - inntil 100 km 
   - Menn senior og M5-M13 - inntil 100 km 
   Se også pkt. 331.1 - 3  

 
311.2   Gjelder internasjonale mesterskap (se ICR) 
 
311.3   Gjelder OL og VM (se ICR) 
 
311.4   Gjelder WC (se ICR) 
 
311.5   Gjelder VM jr. (se ICR) 
 
311.6   NM og Norges Cup renn for senior er FIS-renn og avvikles etter FIS 
    internasjonale rennreglement (ICR) 
  
 
312.    BESKRIVELSE AV LANGRENNSLØYPER 
 
312.1    Generell beskrivelse 
   Løypa skal være i samsvar med gjeldende normer og sette krav til løperens 
   tekniske, taktiske og fysiske evner. Vanskelighetsgraden skal tilpasses den  
   aktuelle konkurranse.  Løypa skal være avvekslende med hensyn på 
   stigninger, flatt/småkupert terreng og utforbakker.  Fiskebeinsbakker 
   lengre enn 10-15 meter og åpne, vind-utsatte partier bør så langt som  
   mulig unngås.  Løypa skal gi muligheter for jevn rytme under hele løpet.  
   Utforbakker skal gi løperne utfordringer, men ikke medføre fare selv om  
  det er harde og isete spor. 
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312.1.2  Løypa skal så vidt mulig bestå av: 
   - ca. 1/3 stigninger. Stigningene bør være mellom 9 og 18%, med  
   høydeforskjell på over 10 meter.  Korte stigninger brattere enn 18%, se  
   pkt. 313.1.1. 
   - ca. 1/3 flatt og småkupert terreng som inkluderer alle terrengtyper, med  
   korte motbakker og utforkjøringer med høydeforskjell inntil 9 meter. 
   - ca. 1/3 varierte utforbakker som krever forskjellige utforteknikker. 
   Løypene må tilpasses de forskjellige aldersgruppene. Det betyr at  
   løypeprofilene må differensieres i ett og samme arrangement. 
   Fiskebeinsbakker for yngre årsklasser skal unngås. Det henstilles til  
   arrangør å legge inn skileikmomenter for de yngste (14 år og yngre) I  
   klubbrenn skal dette gjennomføres. 
 
312.1.3  Løypa må benyttes kun i den retning som er planlagt for konkurransen. 
 
312.1.4  Arrangør av NM, Hovedlandsrenn og Cuprenn skal tilrettelegge egnet areal  
  for skitesting. Testarealet bør ligge nær klargjøringsområdet. 

312.1.5  Om mulig bør det lages egen løype for funksjonærer, ledere og tilskuere. 
  
  
313   HOMOLOGERING 
 
313.1  Normer for langrennsløyper 
 
313.1.1  Høydeforskjeller (SH) 
   Differansen mellom høyeste og laveste punkt i løypa må ikke overskride: 
   - 0.4 - 1.8 km sprint: 50 meter 
   - 2,5 km: 50 meter 
   - 3,3 km: 65 meter 
   - 3,75 km: 75 meter 
   - 5 km: 100 meter 
   - 7,5 km: 125 meter 
   - 10 km: 150 meter 
   - 15 km og mer: 200 meter 
 
   I løyper som brukes av barn og ungdom bør ikke høydeforskjellen utgjøre  
   mer enn 1,5% av løypelengden. 
  
    
313.1.2  Høydeforskjeller i én stigning (SHS) 
   - 0.4 -1.8 km: Sprint Fri teknikk: 0-30 meter 
                       - 0.4 -1.8 km: Sprint klassisk: 10-30 meter (gjennomsnitt stigning 12-18%) 
   - 2,5 km: 50 meter 
   - 3,3 km: 50 meter 
   - 3,75 km: 50 meter 
   - 5 km: 50 meter 
   - 7.5 km: 65 meter 
   - 10 km og over: 80 meter 
 
   I løyper som brukes av barn og ungdom bør ikke høydeforskjellen i en  
   stigning utgjøre mer enn 0,75% av løypelengden.  
 
 
   For at en stigning skal anses som brutt, må det være en sammenhengende 
   flate/utfor på minst 50 meter i løyper kortere enn 5 km.  For løyper på 5  
  km eller mer må avbruddet være på minst 200 meter flate/utfor.  Hvis  
   avbruddet innebærer et samlet fall med 10 m høydeforskjell, er stigningen  
   å anse som brutt uansett avbruddets lengde. 
  
313.1.3.   Sum stigning (SS) 
   Summen av høydeforskjellene i samtlige stigninger i løypa skal ligge 
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   innenfor følgende verdier: 
   - 0,4 – 1,8 km sprint fri teknikk: 0 - 60 meter 
                      - 0,4 – 1,8 km sprint klassisk: 20 - 60 meter 
 
   - 2,5 km: 75 - 105 meter 
   - 3,3 km: 100 - 135 meter 
   - 5 km: 150 - 210 meter 
   - 7.5 km: 200 - 315 meter 
   - 10 km: 250 - 420 meter 
   - 15 km: 400 - 600 meter 
   - 30 km: 800 – 1200 meter 
   - 50 km: 1400 – 2000 meter 
 
 
313.1.4  Løypebredde 
   I internasjonale renn skal løypebredden være i henhold til ICR pkt. 
   313.1.4. 
 
   Løypebredden må være tilpasset konkurranseformen. Løypa må være så  
   bred at løperne kan passere hverandre. I fellesstart og sprint i fri teknikk  
   er det ønskelig med 9 meters bredde i motbakkene. 
 
 
313.2    Normer for løypeprofil 
   Se ICR pkt 313.2 og ”Homologeringsmanualen” 
  
313.3   Homologeringsprosedyre 
   Se ICR pkt 313.3 og ”Homologeringsmanualen” 
  
313.4    Disse pkt. dreier seg om homologering og tar for seg hvem som har ansvar   
313.5   for hva i arbeidet med homologering av langrennsløyper. Se ICR og  
313.6  homologeringsmanualen. 
 
 
 
314   TEKNIKKDEFINISJONER 
 
314.1  Klassisk teknikk 
 
314.1.1  Omfatter diagonalgang, dobbelttak, fiskebein uten glifaser, utforteknikk og 
   svingteknikker.  Skøytetak er ikke tillatt. 
   Svingteknikker kan omfatte steg og skyv for å oppnå retningsforandring. 
   Der hvor det er satt spor, tillates ikke teknikker som gir retningsforandring, 
   dette gjelder også løpere som går utenfor sporet. 
 
314.2  Fri teknikk 
 
314.2.1  Omfatter alle langrennsteknikker. 
  
  
315   LØYPEPREPARERING 
 
315.1    Barmarksarbeide 
 
315.1.1  Løypa må ryddes og opparbeides slik at den kan nyttes uten fare også ved  
   lite snø.  Løypa skal ha god drenering slik at forholdene bli mest mulig like 
   under hele konkurransen.  Det bør være et mål at løypa kan benyttes ved 
   30 cm snødybde. Spesiell omtanke må vises ved utforkjøringer inkludert  
   nødvendige doseringer. 
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315.2   Generell preparering 
 
315.2.1  Løypa bør prepareres med maskinelt utstyr.  Hvis tunge maskiner  
   benyttes, bør de følge terrengets naturlige utforming. 
 
315.2.2  Løypene må prepareres i nødvendig bredde avhengig av konkurransetype. 
   Løperne skal kunne passere hverandre uten tidstap, med nødvendig 
   sikkerhet.  Sideskrått terreng må planeres tilstrekkelig for maskinell  
   preparering. 
 
315.2.3  Løypa skal være preparert og komplett merket foran offisiell trening,  
   inklusive km-merking.  Testområdet prepareres på samme måte som  
   konkurranseløyper. 
 
315.2.4  Det må være forpatruljer og mannskaper med tilstrekkelig utstyr for å  
   opprettholde stabile forhold.  
   Det må foreligge en plan for denne virksomheten. 
 
315.2.5.  Bruk av kjemikalier for å oppnå bedre gli er forbudt. Ved spesielle forhold  
   kan kjemikalier benyttes for å ta vare på snøen og sikre like forhold for alle 
   deltagere. Juryen avgjør om kjemikalier skal benyttes. 

 
 
315.3  Preparering ved klassisk teknikk 
 
315.3.1  I konkurranser med intervallstart settes vanligvis 1 spor etter "ideallinjen",  
   dvs. etter den linje som det for løperen synes naturlig å følge for å komme  
   raskest mulig fram.  I kurver settes spor bare der kurven er slak nok til at  
   skien ikke hindres i sporet, i motsatt fall settes ikke spor. For å avgjøre  
   sporsettingen må man ta hensyn til de beste løpernes hastighet og teknikk.  
   Sporet i kurvene settes nær evt. gjerder for at løperne ikke skal gå mellom  
   sporet og gjerdet.  
 
315.3.2  Tverrprofilen og utformingen av sporet skal gi god styring for skiene uten 
   bremsende effekt.  Spordybden skal være 2-5 cm, også ved hard isete  
   snø. Avstanden mellom skiene i sporet skal ligge innenfor 17-30 cm, målt  
   fra midten av hver ski. 
 
315.3.3  Der hvor det er 2 spor (klassisk), bør disse ligge 100-200 cm fra 
   hverandre, målt fra midten av hvert spor. 
 
315.3.4  De siste 100 meter før mål er ”oppløpet”, og skal være rettlinjet.  Starten  
   på oppløpet skal merkes tydelig med en farget linje over løypa. Vanligvis er  
  oppløpet delt i 3 baner med hvert sitt spor. Banene skal merkes tydelig på  
  langs uten at merkingen er til hinder for skiene hvis løperen skifter bane.  
 
315.4  Preparering ved fri teknikk 
 
315.4.1  Ved individuelle konkurranser må snøen være godt pakket, og 
   løypebredden minimum 4 meter.  I utforpartiene hvor det er naturlig å 
   sette spor, skal sporet settes etter ideallinjen. 
 
315.4.2  De siste 100 meter før mål er ”oppløpet”. Oppløpet skal være rettlinjet,  
   prepareres i 9 meters bredde og inndeles i 3 like baner.  Banene skal være 
   tydelig atskilt med merking som ikke hindrer skiene hvis løperen skifter 
   bane. 
   Starten på oppløpet markeres tydelig med en farget linje over løypa. 
 
315.5  Preparering for pursuit 
 
315.5.1  Ved pursuit uten pause bør klassisk-løypa ha plass til 2-4 spor gjennom 
   hele runden. Fri teknikk-løypa bør være tilstrekkelig bred til at 2-3 utøvere 
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   kan gå ved siden av hverandre. Dette betyr inntil ni meters bredde i  
   motbakkene.  
 
315.5.2  Ved pursuit med pause (jaktstart) må løypa som brukes til første del, 
   prepareres som til en konkurranse med intervallstart. Løypa til andre del 
   må prepareres i en bredde på minst 6 meter dersom denne går i fri  
   teknikk. Starten organiseres med 2-5 startporter. Hver startport må ha  
   en bredde på minst 3 meter.  

 
315.6  Preparering for fellesstart 
   Fellesstarten bør ha en strekning på 100 meter ut fra start, hvor løperne  
   ikke har lov å forlate sporet. Deretter kommer en sone hvor løypa snevres  
   inn til den bredden som resten av løypa har.  
   For øvrig må trange passasjer og bratte kneiker utbedres, for å unngå 
   kødannelser.  
 
315.7  Preparering for sprintkonkurranser 
   Se pkt. 360.4 og 361.5  
  
  
316  MERKING AV LØYPA 
 
316.1   Merking skal være så klar at løperne ikke skal være i tvil hvor løypa skal 
   gå.  
 
316.2   Ved bruk av km-skilt skal disse vise tilbakelagt strekning. Ved NM og 
   Hovedlandsrenn skal det være skilt for hver km.  Ved andre arrangement 
   bør det settes opp km–merking hvis mulig, dog er det påbudt for de siste  
     5 km. 
 
316.1.3  Løypedeler og kryss må merkes tydelig med godt synlige skilt, og sperrer  
  må plasseres foran deler av løypa som ikke benyttes. 
  
317  DRIKKESTASJONER 
 
317.1   Lokalisering 
 
317.1.1  Ved distanser inntil 15 km skal det være en drikkestasjon ved mål.  Ved 
   renn på 30 km skal det være 3 stasjoner og ved renn på 50 km i alt 6  
   stasjoner.  For øvrig skal det, når rennet er lengre enn 30 km, være  
   minimum 1 stasjon pr. 10 km. Stasjonene skal plasseres slik at løperne 
   kan bli servert uten tap av tid og rytme.   

317.1.2   Eventuelle private drikkestasjoner må plasseres slik at de ikke sjenerer  
   andre løpere eller funksjonærer. Juryen har myndighet til å anvise fastsatte steder 
  for alle private drikkestasjoner.  

317.1.3  (Egen regel ICR, skal folges i FIS-renn, dersom drikkestasjoner er plassert på    
fastsatte steder) 

 
318   SPERRINGER 
 
318.1   Arrangøren må sørge for nødvendige sperringer for publikum. 
  
  
320  LANGRENNSARENAEN 
 
320.1   Start- og målområdet 
 
320.1.1  I NM og Hovedlandsrenn skal start- og målområdet tilfredsstille 
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   nedenstående krav. For andre renn tilpasses retningslinjene så langt som  
   mulig. 
 
320.1.2  Arenaen skal være en funksjonell helhet, delt opp etter behov av porter, 
   gjerder og markerte soner. 
   Den skal være laget slik at: 
   - løperne lett kan passere gjennom den. 
   - løpere, funksjonærer, medie- og servicefolk og publikum lett kan nå sine  
   respektive områder. 
   - det er nok plass til både intervallstart, fellesstart og stafettstart, og til at  
  oppløpet har riktig lengde (pkt. 315.). 
  
320.1.3  Løperne skal kunne nå følgende områder uten å bli hindret: 
   - serviceboder 
   - oppvarmingsspor 
   - skimerking og utstyrskontroll 
   - oppbevaringssted for oppvarmingstøy 
   - starten 
   - rundepassering og vekslingsfelt (med utgang) 
   - målområdet 
   - skikontroll etter målpassering 
   - henting av klær og drikke 
   - utgang 
 
320.2  Arbeidsforhold 
 
320.2.1  Konkurransefunksjonærer og jurymedlemmer skal ha skikkelige 
   arbeidsforhold. Trenere, funksjonærer, media og servicefolk må ha 
   skikkelige arbeidsområder innenfor arenaområdet slik at de kan arbeide 
   uten å forstyrre start og innkomst. Ved større renn må adgangen til  
   arenaen for disse personer reguleres med akkreditering. 
 
320.2.2  Tidtaking og utregning må plasseres i en bygning med god utsikt til start  
   og mål. 
 
320.2.3   Ved elektronisk tidtaking skal startporten plasseres på startlinjen og  
   fotocellene på mållinjen. Tidtakingen for passeringstider bør være ved  
   siden av start eller mål. 
    
320.2.4  I VM, OL og World Cup skal FIS-funksjonærer og jurymedlemmer ha et 
   arbeidsrom i umiddelbar nærhet av arenaen. 
   Dette bør også forefinnes i større nasjonale renn. 
 
320.2.5   Et oppvarmet rom må være tilgjengelig for helsepersonell (lege). 

 
 
320.3  Andre forhold 
 
320.3.1  Det skal finnes oppvarmingsspor som fører til stadion.  Det skal  
   være utgående spor for løpere, trenere og funksjonærer langs stadion til 
   konkurranseløypa.  Oppvarmingsspor og utgående spor må være 
   inngjerdet og kreve akkreditering. 
 
320.3.2  Gjelder VM og OL.  Se ICR 
    
320.3.2  Toaletter og garderober for løperne skal plasseres nær stadion, lett  
   tilgjengelig. 

 
 
320.4  Tilrettelegging av informasjon 
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320.4.1  Temperaturtavle skal settes opp ved stadion og smøreboder, og den skal 
   vise lufttemperatur og snøtemperatur. Temperaturmålingene skal tas til 
   følgende tider: 2 timer før første start, 1 time før start, 30 min. før start,  
   ved starttidspunktet, 30 min. etter første start og 1 time etter første start. 
 
320.4.2  Temperaturmålinger skal tas i stadionområdet og på steder hvor ekstreme 
   temperaturer kan ventes (lavtliggende punkter, høytliggende punkter,  
   steder utsatt for vind, skygge, sol). 
 
320.4.3  Tavler for mellomtider og uoffisielle resultater skal være satt opp. 
 
320.4.4  Høyttalere for løpende informasjon skal benyttes. 
 
320.4.5  Ved internasjonale renn skal det gis opplysninger på engelsk, tysk eller  
   fransk dersom det er deltakere fra ikke-nordiske nasjoner. 

 

331  RENNPROGRAM 
 
331.1  Alder og klasseinndeling 
 
331.1.1   Skisesongen regnes fra 1. mai til 30 april. 
  
331.1.2  Løperen starter i samme årsklasse gjennom hele skisesongen. 
  
331.1.3  Klasseinndeling i spesielt langrenn er: 
    
  
  Barn født etter år 2001 skal kun delta i klubbrenn/-aktiviteter. 
 
 

Klasse           NB: sesongen 2008 - 2009 Fødselsår Merknader 

   

Jenter 8 år / Gutter 8 år 2001 Sonerenn 

Jenter 9 år / Gutter 9 år 2000 Sonerenn 

Jenter 10 år / Gutter 10 år 1999 Sonerenn 

Jenter 11 år / Gutter 11 år 1998 Kretsrenn 

Jenter 12 år / Gutter 12 år 1997 Kretsrenn 

Jenter 13 år / Gutter 13 år 1996 Landsrenn 

Jenter 14 år / Gutter 14 år 1995 Landsrenn 

Jenter 15 år / Gutter 15 år 1994 Landsrenn 

Jenter 16 år / Gutter 16 år 1993 Landsrenn 

Jenter 17 år / Gutter 17 år 1992 Landsrenn 

Jenter 18 år / Gutter 18 år 1991 Landsrenn 

Jenter 19 og 20 år / Gutter 19 og 20 år 1989,  1990 Landsrenn  

Kvinner senior / menn senior   

21 - 35 år 1974 - 1988  

36 - 40 år 1969, 1970, 1971, 1972, 1973  

41 - 45 år 1964, 1965, 1965,1967,  1968  

46 - 50 år 1959, 1960, 1961, 1962, 1963  

51 - 55 år  1954, 1955, 1956, 1957,1958  

56 - 60 år 1949, 1950, 1951, 1952, 1953  

61 - 65 år 1944, 1945, 1946, 1947, 1948  

66 - 70 år 1939, 1940, 1941,1942, 1943,  

71 - 75 år 1934, 1935, 1936, 1937, 1938  

76 år og eldre 1933  og før  
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Løypelengder: se pkt. 311. 
  
331.1.4  Juniorløpere kan kun unntaksvis gis anledning av NSF/LK til å starte i  
    seniorklassen. 
 
331.1.5  (Gjelder World Cup og VM.) 
 
331.1.6  Alternative konkurranseformer for klasser 16 år og yngre: 
   Det oppfordres til å arrangere ”alternative konkurranseformer” for  
   eksempel skileik i utforbakke, sprintrenn, ”langrennskross”, klassisk/skøyting i  
  samme renn, o.s.v  
 
331.2   FIS-punkter 
331.2.1  FIS-punkter  er i hovedsak ment som kvalifisering til OL, VM og World Cup, 
   for gruppering og startlisteoppsett.  

  
332  HELSEKONTROLL 
 
332.1  Helsestatus 
 
332.1   Det nasjonale skiforbundet er ansvarlig for helsen til utøverne som 
   påmeldes fra nasjonen. Rennlegen vil bare utføre en medisinsk  
  undersøkelse på oppfordring av utøverens lagleder, utøveren selv eller fra 
   FIS medisinske komité. 

 
333  PÅMELDING 
 
333.1   Ved påmeldinger skal det benyttes de skjemaer eller metoder som 
   arrangøren har lagt opp til. 
  
  
333.2   Se ICR 
  
333.3  Gruppeinndeling 
   (For internasjonale renn, se ICR art 333 og 334. I praksis benytter vi ved  
  internasjonale renn i Norge under World Cup-nivå det som er beskrevet i  
  nedenstående pkt 334. ) 
 
  
334   SEEDING 
 
334.1   I internasjonale renn, inklusive NM og Norges Cup senior skal påmeldte løpere 
   rangeres etter gjeldende FIS punkt liste: 
   Den beste 1/3 av deltagerne (min. 20 – maks 45) skal seedes i gruppe 4. 
   Alle løpere uten FIS punkter skal plasseres i gruppe 1. (se unntak) 
   Øvrige løpere fordeles i gruppe 1, 2 og 3. etter plassering på FIS punkt listen. 
   (disse gruppene gjøres så jevnstore som mulig) 
   Gruppe 2 og 3 ( og evt 1.) kan slås sammen ved lavt deltagerantall. 
   Juryen setter opp seedingsliste som skal være tilgjengelig for deltagerne 
   (klubb/krets) senest ett døgn før lagledermøtet finner sted. 

   Unntak: 
   Hvis utøvere på særlig høyt nivå i andre grener/idretter (som kombinert og  
   skiskyting) er påmeldt, kan juryen plassere disse på det seedingsnivå juryen mener  
   de hører hjemme.  
     I gruppe 4 settes slike løpere inn i tillegg til de som er kvalifisert ut i fra FIS listen. 
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334.2   (gjelder OL, VM og WC, se ICR) 
334.3  (gjelder OL, VM og WC, se ICR) 

334.4    Ved NM junior og Cuprenn for junior er det egne seedingsregler.  
  Disse kunngjøres normalt på NSFs nettside hvert år (”Sesonginformasjoner”).  
 

 

 

 

 
335  INNSETTING AV RESERVER/ETTERANMELDELSER 
 
335.1   Bestemmelser 
 
335.1.1  I renn med begrensing av deltakerantallet kan reserve settes inn etter at  
   trekning er foretatt bare når en uttatt løper ikke kan starte på grunn av  
  "force majeure" (skade, sykdom el. l.) og juryen tillater det.  Reserven  
   starter på vedkommende ordinære løpers startnummer. I renn med  
   fellesstart tildeles reserven startposisjon i henhold til sin egen rangering i  
   den aktuelle cup eller på FIS-punktlisten. Reserven plasseres mellom  
   startlinjene hvis det ikke finnes ledige plasser i nærheten av utøverens  
  rangering. Hvis reserven tilhører en annen klasse, skal vedkommende 
   starte som bestemt for etteranmeldte løpere. 
 
335.1.2  Ved renn uten begrensninger i deltakerantallet, kan juryen tillate  
   etteranmeldelse.  Etteranmeldte løpere må ikke gis fordeler foran andre  
   utøvere.  Etteranmeldte utøvere skal starte før de andre løperne i sin 
   klasse, med unntak av prolog i sprint, der de etteranmeldte skal starte sist 
   i klassen. I renn med fellesstart (inkl. plogstart) skal etteranmeldte utøvere  
   starte bakerst i feltet. 
   Hvis det er mer enn en etteranmeldt løper, skal startrekkefølgen trekkes.   
   Se pkt. 336 om trekning for etteranmeldte. 
  
335.1.3  (gjelder int. renn se ICR) 
  

335.2  Startkontingent ved etteranmeldelse 

335.2.1  Ved etteranmeldelse gis arrangøren anledning til å innkreve opptil det dobbelte av 
vanlig startkontingent. Den delen av startkontingenten som er deltageravgift til 
skikretsen, innkreves dog bare 1 gang.  
Arrangørens rett til å innkreve dobbelt startkontingent ved etteranmeldelse, gjelder 
ikke for klassene 12 år og yngre.  

 
 
336  TREKNING/OPPSETT AV STARTLISTEN 
 
336.1    Prinsipper 
 
336.1.1  Startrekkefølgen avgjøres ved trekning.  I trekningen tas bare med løpere  
   som er påmeldt i rett tid og i samsvar med reglementet.  Det er ikke tillatt  
   å bruke "åpne nummer" bortsett fra noen numre foran hver klasse for  
  innsetting av etteranmeldte løpere.  I NM senior kan det settes av åpne  
   nummer for juniorløpere som etteranmeldes av NSF/LK.  Disse åpne 
   nummer skal trekkes på vanlig måte. 
   Det er ikke tillatt å starte på en annen løpers startnummer.  Dette gjelder  
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   ikke reserver som er innsatt i henhold til pkt. 335.1.  
   I renn hvor det er seeding av løperne, foretas trekning gruppevis. 
   Trekningen kan foregå enten manuelt eller på data. TD eller bemyndiget 
   person skal kontrollere trekningen. 
   Ved trekningen skal det tas hensyn til seedingsregler for det aktuelle renn. 
   Ved renn for senior er det anledning til å sette opp startlisten uten trekning  
   ved å følge FIS-punktlisten.  
 
336.1.2  (Gjelder internasjonale renn, se ICR.) 
 
336.1.3  Hvis rennet blir utsatt til ny dato, skal trekning foretas på nytt. 
 
336.1.4  Ved TV-overførte renn skal trekningen foregå i forbindelse med  
   lagledermøtet. Ved øvrige renn er det anledning til å foreta trekningen før 
   lagledermøtet under påsyn av minst et medlem av juryen.  
 
 
336.2   Manuell trekning 
 
336.2.1  (Beskrivelse av manuell trekking på lagledermøtet ved internasjonale renn:  
   Se ICR.) 
 
336.3   Datatrekning 
 
336.3.1  Ved trekning på datamaskin må ett medlem av juryen overvåke trekkingen 
   for å påse at alt går riktig for seg.  
 
336.3.2  Denne metoden krever at navn og gruppeinndeling for løperne er lagt inn i  
   datamaskinen.  Dette programmet sørger for minst 4 trinn som alle vises  
   på skjermen: 
   1. Listen med de påmeldte løpere og deres gruppeinndeling, hvor løperne 
   er tildelt trekningsnummer, vises på skjermen. 
   2. Datamaskinen trekker et trekningsnummer og det tilhørende navn og  
   viser begge på skjermen. 
   3. Datamaskinen trekker så startnummeret til denne løperen.  
   Startnummer og navn vises så på skjermen. 
   4. På skjermen vises til slutt den komplette startliste. 
 
   Juryen kan godkjenne datatrekning som foregår uten at trekningsnummer 
   vises på skjermen. (Pkt 2 og 3 over vises ikke.) 
 

337  STARTNUMMER 
337.1  Utforming 
  
337.1.1  Det bør være doble startnummer som må være synlige både foran og bak.  De må  
   ikke på noen måte være til hinder for løperen.  Verken størrelsen eller formen på  
   startnummeret må forandres, heller ikke måten de festes på. 
   Arrangøren er ansvarlig for å levere praktiske startnummer. 
 
337.2   Lårnummer 
 
337.2.1  Ved sprintrenn, jaktstart og fellesstart skal det være startnummer på låret (synlig  
   fra siden). Juryen bestemmer hvilken side nummeret skal plasseres på. (Ved  
   internasjonale renn: På begge sider).  
   Reklame på startnummer, se pkt. 207.1 og 207.6. 
  
  
338  TRENING OG BESIKTIGELSE AV LØYPA 
 
338.1  Treningstider 
 
338.1.1  Løpere skal gis anledning til å gjøre seg kjent med løypa.  Hvis mulig bør den være 
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   åpen for trening to dager før konkurransen.  Bare under ekstraordinære forhold kan 
   juryen stenge løypa eller begrense treningen til visse deler eller spesielle tider.  
  
 
339  KONKURRANSEPROGRAMMET NASJONALE MESTERSKAP 
 
339.1  Norgesmesterskap for senior 
 
339.1.1  I NM senior er øvelsesprogrammet følgende: 
   Kvinner: 10 km, 7,5 + 7,5 km pursuit, 30 km, sprint, sprintstafett  samt 3x5 km  
  stafett for klubblag. 
   Menn: 15 km, 15 + 15 km pursuit, 50 km, sprint, sprintstafett samt 3x10km  
  stafett for klubblag. 
   For stafettene: Se også pkt. 373.1.1 
   Stilarter fastsettes av NSF/LK hvert år. 
 
339.2   Norgesmesterskap for junior 
 
339.2.1  I NM junior er øvelsesprogrammet følgende: 
   Kvinner yngre junior 17 år: 5 km og 7,5 km       
  Kvinner yngre junior 18 år: 5 km og 10 km     
  Kvinner eldre junior 19-20 år: 5 km og 15 km . 
   Menn yngre junior 17 år: 10 km C og 10 km F.     
  Menn yngre junior 18 år: 10 km og 15 km. 
   Menn eldre junior 19-20 år: 10 km og 20 km.  
   Stilart byttes hvert år slik at ett år er den korte distansen i klassisk og den lange i  
   fri teknikk, påfølgende år omvendt. 
   Stafett: Kretslag, (2 etapper i hver stilart) 4x3,75 km for kvinner og 4x5 km for 
  menn. 
   Sprint: Langrennskomiteen fastsetter tid, sted og stilart for gjennomføring av 
   sprintøvelsen. 30 løpere går videre fra kvalifiseringen. 
 
 
339.3   Hovedlandsrenn 15-16 år 
 
339.3.1  I Hovedlandsrenn er øvelsesprogrammet følgende: 
   Jenter 15 år: Sprint og 5 km  
   Jenter 16 år: Sprint og 5 km  
   Gutter 15 år: Sprint og 5 km 
   Gutter 16 år: Sprint og 7,5 km       
  (Sprint og distansrenn har forskjellig stilart, og stilart byttes hvert år.) 
 
   Stafett jenter 15/16 år 4 x 3,75 km  C,C,F,F  (Kretslag) 
   Stafett gutter 15/16 år 4 x 5 km  C,C,F,F  (Kretslag) 
 
 
 
339.4   U23-mesterskapet 
   For aldersklassene fom 19 år tom 23 år, kvinner og menn, arrangeres U23-  
   mesterskap over 3 dager, normalt i forbindelse med Norgescuprenn.  
   U23-mester er den løper, kvinne og mann, som har best til uansett aldersklasse  
  innenfor aldersgruppen 19-23 år.   

(U23 i sprint arrangeres kun som seniorklasse, juniorene må derfor delta i 
seniorklassen).  Se også 201. 3.2.2.  

 
 
 
339.5   Spesielle bestemmelser for NM 
   Utenlandske løpere som i hht. Pkt. 201.2.1.1 starter i gjesteklasse, deltar ikke i  
   uoffisielle blomsterseremonier og lignende.  
   Utenlandske løpere som i hht til regel 201.2.1 vil delta på et stafettlag i NM, må  
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   oppfylle følgende:  
   - være bosatt i Norge 
   - ikke representere sitt hjemland internasjonalt i inneværende sesong, og ikke  
   konkurrere nasjonalt i sitt hjemland med mindre det er for sin norske klubb.  
 
339.5.1  Opplysninger om Norgesmesterskap, U23 mesterskap, Hovedlandsrenn, cuper m.m. 
   finnes på NSFs internettsider for hvert år. 

 
  
340  LØPERENS OPPTREDEN UNDER LØPET 
 
340.1  Løperens rettigheter og plikter 
 
340.1.1  Løperen har selv ansvar for å møte til start i rett tid. Løperne må følge den  
   merkede løypa fra start til mål og må passere alle løypekontrollører.  
   Løperen skal opptre innenfor regler om ”fair play” overfor andre løpere.  
   Løperen må gjennomføre hele løpet kun ved bruk av tillatte hjelpemidler og 
   på merkede ski dersom dette er et krav fra arrangøren.  Enhver form for 
   drahjelp (”pace”)er forbudt.  
 
340.1.2  Det er tillatt å bytte staver under løpet.  
                       Ski kan byttes dersom ski eller binding er ødelagt, eller dersom rennet har egne                   
byttesoner (”equipment exchange boxes”) Ødelagte ski/bindinger skal forevises for juryen etter  
løpet. Skibytte må foregå utenfor løypa, og uten hjelp fra andre personer.  
  I konkurranser med fri teknikk er smøring, skraping eller rensing av 
   løperens ski under rennet forbudt. 
   I konkurranser med klassisk teknikk kan løperen skrape skiene for å fjerne 
   snø og is og legge ny festesmøring hvis nødvendig.  Løperen må gjøre  
  dette utenfor sporet og uten hjelp fra andre. Smøring, gasslampe og  
   skrape kan mottas fra andre personer. 
   Mat/drikke kan mottas fra andre personer. 
 
340.1.3  En løper som blir tatt igjen av andre, må gi løype på første signal, unntatt i 
   sprintrenn og i de merkede soner i oppløpet i øvrige renn (se pkt 340.1.4). 
   Under konkurranser i klassisk teknikk, selv med to spor, må løperen gi  
   løype. Under konkurranser i fri teknikk må løperen gi løype selv om  
   løperens egne bevegelser blir innskrenket.  
   Begge utøvere er ansvarlige for at passeringen kan skje uhindret. 
 
340.1.4  Så snart en løper kommer inn i en merket sone, må løperen forbli i den  
   banen/det spor som er valgt, med mindre løperen må skifte spor for å 
   komme forbi en konkurrent.  
 
340.1.5  Ved jaktstart, fellesstart og stafett har juryen anledning til å ta løpere eller lag  
   som blir tatt igjen med en runde, ut av løpet. De vil bli rangert (får plassering) på 
   resultatlisten ut fra den plassering de hadde da de ble tatt ut av løpet.  
 
340.1.6  Løperne må følge anvisningene som gis av arrangøren. 
 
340.1.7  Utøverne skal sette seg inn i de medisinske bestemmelser som gjelder.  
   Se ICR pkt 221. 

340.1.8  En løper som bryter løpet, må underrette nærmeste funksjonær så snart som  
   mulig, og helst melde fra til funksjonærene ved mål. 
   Ved passering av kontrollposter skal løperne gi melding om uhell de har 
   iakttatt. 
 
  
341  FUNKSJONÆRER OG ANDRE UNDER KONKURRANSEN 
 
341.1   Rettigheter og plikter 
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341.1.1  Om nødvendig kan TD lage spesielle anvisninger for funksjonærer, 
   servicefolk, ikke konkurrerende løpere og medierepresentanter for å være  
   sikker på orden i løypa, på stadion og ved nasjonsbodene under og etter 
   konkurransen. 
 
341.1.2  For løypene gjelder følgende ordensregler: 
   - I internasjonale renn: Fra 5 min. før start og til sluttpatruljen  
   (eller snøscooteren) har passert, har ikke funksjonærer, servicefolk, ikke- 
   konkurrerende løpere, trenere eller andre akkrediterte personer lov til å gå  
   på ski i løypa.  I denne perioden må disse personene ta plass ved siden av 
   løypa og stå uten ski. Unntak fra denne regel: se pkt. 341.1.4 
   - I nasjonale renn må arrangøren sørge for tilstrekkelig orden slik at  
   løperne kan komme frem uhindret. 
   - Under sekundering har funksjonærer, trenere og andre ikke lov 
   til å løpe mer enn 30 meter ved siden av løperen. 
   - Funksjonærer og andre må sørge for at de ikke hindrer løperen på noen 
   måte. 
   - Trådløs kommunikasjon mellom trener og utøver er ikke tillatt. 
 
341.1.3  For å sikre rene TV bilder, og av sikkerhetsgrunner, kan løypa stenges for 
   alle andre enn deltagende utøvere. Juryen kan tillate skitesting og  
   oppvarming i konkurranseløypa under rennet.  

Juryen kan utstyre servicepersonell med spesielle vester som gir adgang til 
konkurranseløypa under løpet.  

 
 
341.1.4  All skitesting og oppvarming i konkurranseløypa, som juryen har tillatt, må  
   foregå i samme retning som konkurransen går, og med den største 
   årvåkenhet. Bruk av elektronisk tidtakerutstyr i forbindelse med skitesting i  
  konkurranseløypa er ikke tillatt under rennet. 
  
 
342   SKIMERKING 
 
342.1  Prosedyre 
342.1.1  Skimerking foretas dersom det er besluttet av juryen.  Skimerking foretas 
   alltid i individuelle øvelser i NM og i internasjonale renn. 
   Hensikten med skimerking er å kontrollere at det ikke forekommer ulovlig  
   bytte av ski (pkt. 340.1.2).  Deltakeren må selv møte fram for å få utført 
   skimerkingen i god tid før start og være iført sitt startnr. 
   Om organisering av skimerking, se pkt. 302.3.5 og 320.1.3. 
 
342.1.2   (Gjelder VM, OL og World Cup.) 
 
342.1.3  Ved sprintrenn foretas ikke skimerking. 
 
342.1.4  I Pursuit-konkurranser skal begge skipar merkes før start, dersom det er bestemt  
  at skimerking skal foretas.  

 

 

Start, tidtaking, mål, resultater 

351   START 
 
351.1   Startmetoder 
 



Rennreglement langrenn, revidert september 2008 

 22 

351.1.1  Følgende startformer kan benyttes: 
                       enkeltstart, puljestart, fellesstart, ”plogstart” (351.3.2)  og jaktstart. 
   Enkeltstart foregår vanligvis med et halvt minutts startintervall. TD kan  
   tillate dobbeltstart og/eller ett minutts startintervall, og dessuten  
   enkeltstart med 15 sekunders intervall. 
   I TV-overførte renn med intervallstart skal det brukes 30 sekunders  
   startintervall. 
 
   
351.2    Individuell start 
 
351.2.1  Starteren skal gi hver deltaker et varsel 10 sekunder før start. Fem  
   sekunder før start teller starteren: 5-4-3-2-1 fulgt av et startsignal. Hvis 
   det benyttes elektronisk tidtaking, vil det samtidig bli gitt et hørbart 
   elektronisk startsignal. Startklokken må plasseres slik at deltakeren lett  
   kan se den. 
 
351.2.2  Deltakeren må ha sine føtter i ro bak startlinjen før starteren gir  
   startkommando. Stavene skal plasseres i ro over startlinjen og/eller  
   porten. 
 
351.2.3  Ved manuell tidtaking, skal en deltaker som starter for tidlig, kalles tilbake 
    og passere startlinjen på nytt. I dette tilfelle skal deltakerens starttid  
   være den som står på startlisten. 
 
351.2.4  Ved elektronisk tidtaking, kan deltakeren starte i tidsrommet fra 3 
   sekunder før til 3 sekunder etter at startsignalet er gitt. 
   Hvis deltakeren starter mer enn 3 sekunder før startsignalet er gitt, har 
   deltakeren utført en feil start. I slike tilfeller er det opp til juryen å avgjøre 
   om utøveren skal få godkjent sin aktuelle starttid eller diskvalifiseres.  
   Hvis deltakeren starter mer enn 3 sekunder for sent, benyttes starttiden  
   som står i startlisten. 
 
351.2.5  En deltaker som starter for sent, skal ikke forstyrre starten til andre  
  deltakere. 
 
351.2.6  Deltakernes virkelige starttid skal noteres både ved elektronisk og manuell  
   tidtaking.  Dette skal gjennomføres i tilfelle juryen skulle komme til at  
   deltakerens forsinkede start skyldes "force majeure". 

 
 
351.3  Fellesstart 
 
351.3.1  Startposisjoner tildeles ved trekning eller etter seeding. Hvis løperne er 
   seedet i henhold til pkt. 334, vil den seedete gruppen få de laveste  
   startnummer og de beste startposisjoner. 
  
 
351.3.2  Fellesstart med handicap-system, plogstart, benyttes i renn der utøverne  
   på forhånd kan rangeres. Den best rangerte utøveren får den beste  
   startposisjonen, fulgt av den som er rangert som nr. 2, osv.  
   FIS-punktlisten eller sammenlagtstillingen i ulike cuper kan benyttes.  
   Plogstart kan benyttes fra klasse 13 år og oppover. 
   (For internasjonale renn gjelder ICR pkt. 351.3.2.) 
   I yngre årsklasser og i konkurranser uten tilstrekkelig seedingsgrunnlag, 
   organiseres og gjennomføres fellesstarten som stafettstart, i henhold til  
   pkt. 372. 
 
   Bredden mellom sporene i fellesstart er 1,2 – 1, 5 meter. I plogstart er  
   avstanden mellom hver startlinje 1 meter. (Se fig. nedenfor) 
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          19       20           
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              31               

            33   32             

          35       34           

        37           36         

 
 
351.3.3  Etteranmeldinger. Se pkt 335.         

351.3.4 Startprosedyren begynner 2 minutter før starten. Da får alle løpere informasjon om 
den videre prosedyren.  Alle løpere må stille seg i ro ved starten. Det gis klar 
informasjon når det er ”ett minutt igjen” og når det er ”30 sekunder igjen”.  Når 
alle løperne er helt i ro, gis selve startsignalet.  Denne prosedyre følges i alle 
former for fellesstart (stafetter, pursuit, teamsprint). (Vanlig sprint, se 360. 3.6)  

  
351.4  Plikter for funksjonærene ved starten 
 
351.4.1   Starteren må være sikker på at deltakerne starter på den korrekte starttid  
   ifølge deres startnummer.  En starterassistent plasseres nær startlinjen for å        
registrere og følge opp alle regelbrudd ved starten.  
    
 

351.5 Konsekvenser ved feil start 
351.5.1 Ved intervallstart og jaktstart (Jakstart med pause, jfr pkt 363) vil en 
løper som tjuvstarter, ikke bli tilbakekalt. Tjuvstarten skal rapporteres til juryen som tar 
stilling til hvilken konsekvens tjuvstarten vil få (disk, tidstillegg, advarsel etc, se regel 223).  

351.5.2 Ved alle former for fellesstart eller “plogstart” vil tjuvstart medføre at starten   
skal foretas på nytt. Starteren må gi en signal om at tjuvstart er skjedd (f.eks ved skudd nr. 2), 
og det må være assistenter langs løypa som kan stoppe løpet og sende deltagerne tilbake til ny 
start.  
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352   TIDTAKING 
 
352.1   Fremgangsmåte 
 
352.1.1  Tidtaking kan være både elektronisk og manuell.  Elektronisk tidtaking  
   innebærer at det benyttes elektronisk startport ved start og fotoceller ved 
   mål.  All annen start- eller målordning er å regne som manuell tidtaking. 
   Ved internasjonale renn skal det benyttes elektronisk tidtaking i henhold til 
   ICR pkt. 352. 
   For øvrig er det tilstrekkelig med manuell tidtaking.  Ved renn med stor deltakelse  
   anbefales datautstyr for resultatservice, gjerne tilkoblet manuell målklokke  
   som gir informasjon direkte til datamaskinen. 
   Når elektronisk tidtaking benyttes, skal det også være manuell tidtaking  
   som reservesystem. Resultatene skal kontrolleres ved hjelp av de manuelle 
   tider. 
   Ved manuell tidtaking skal det være et separat manuelt tidtakersystem for  
   kontroll. 
   Ved bruk av elektronisk tidtaking skal arrangøren forvisse seg om at denne  
   er av tilfredsstillende kvalitet. 
    
352.1.2  Ved elektronisk tidtaking regnes tiden med 1/10 sekunds nøyaktighet.  
   Hundredeler strykes.  Ved manuell tidtaking regnes tiden i hele sekunder. 
  Tideler strykes. 
 
352.1.3  Hundredeler kan benyttes i kvalifiseringsomgangen ved   
  sprintkonkurranser. 
 
352.1.4  Hvis elektroniske sendere (”brikker”) blir benyttet, plikter løperne å bruke disse. 
 
352.1.5  Hvis den elektroniske tidtaking midlertidig svikter, må de manuelle tider  
   benyttes.  Man korrigerer da for eventuelle avvik mellom de manuelle og  
   elektroniske tider. 
   Hvis den elektroniske tidtaking svikter ofte eller faller helt ut, må de  
   manuelle tider benyttes for alle løperne.  Starttiden som benyttes må da 
   være løpernes virkelige starttid. 

 
 
352.2  Mellomtider 
 
352.2.1  Ved internasjonale renn og NM gjelder følgende: 
   På 10 km bør det tas én mellomtid, på 15 km 2 mellomtider, på 30 km 2-3 
   mellomtider og på 50 km minst 3 mellomtider. 
  
353  MÅLPASSERING 
 
353.1   Generelt 
 
353.1.1  Ved manuell tidtaking tas tiden når deltakerens fremre fot krysser linjen 
   mellom målstolpene. 
 
353.1.2  Ved elektronisk tidtaking tas tiden når den elektroniske foto- eller lysstråle  
   brytes.  Strålen skal plasseres 25 cm. over snøflaten.  
 
353.1.3  Dersom løperen faller idet mållinjen krysses, vil tiden regnes når alle deler 
   av kroppen har passert mållinjen uten hjelp fra andre.  
 
353.1.4  Måldommerne er ansvarlige for å føre en liste over rekkefølgen av  
   deltakerne som passerer mållinjen.  Listene overleveres til sjef for tidtaking  
   og resultatservice. 
    
353.1.5  (Gjelder ved stafett, sprint, jaktstart, pursuit og fellesstart)  
   Ved NM skal mållinjen dekkes av  videokamera eller målfoto med en 
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   oppløsning på minimum 1/100 sekund.  Målfotoet eller videofilmen  
   brukes til å bestemme rekkefølgen over mål.  I andre konkurranser avgjør 
   måldommeren og tidtakeren rekkefølgen i mål. 
   Ett målkamera plasseres på linje med mållinjen. Et annet kamera plasseres 
   skrått forfra med en vinkel på 5 grader på mållinjen. 
   Det bør også plasseres et kamera som fotograferer løperne bakfra.  Dette  
   benyttes til å avgjøre rekkefølgen hvis mange lag kommer i mål nesten 
   samtidig. 
 
353.1.6   (Gjelder ved stafett, sprint, jaktstart, pursuit og fellesstart) Først over mål  
   er den løper hvis støveltupp først krysser den vertikale linje mellom  
   mållinjen og målseilet. 
   Nr. 2 blir den hvis støveltupp krysser denne vertikale linjen som 
   nr. 2 osv.  Mållinjen skal maksimum være 10 cm. bred. 
 
353.1.7  Måldommerne kontrollerer at løperen kommer i mål med 2 merkede ski  
  dersom rennet har skimerking.  (Se pkt. 340.1.2 og 342)  
   For internasjonale renn skal det være en kontroll-linje 10-15 meter etter  
   målpassering.  Løperen kan ikke ta av seg skiene før denne linjen er 
   passert, se ICR pkt. 353.1.4. 
 
353.1.8  Elektriske tilleggskabler må ikke nedgraves innenfor +/- 2 meter fra 
   mållinjen. 

 
354   UTREGNING AV RESULTATER 
 
354.1  Generelt 
 
354.1.1  Ved individuell start regnes resultatene ut ved differansen mellom tiden i  
   mål og starttiden. 
 
354.1.2  Hvis to eller flere deltakere ved individuell start har samme tid , skal de ha  
  den samme plassering på resultatlisten, og deltakeren med det laveste  
   startnummer skal stå først på listen (pkt. 225.2). 
 
354.1.3  Ved fellesstart, jaktstart, pursuit, stafett, sprintstafett og heatstart i sprint er det      

rekkefølgen i mål som danner resultatlista. Så sant deltagerne kan skilles i 
rekkefølge, om nødvendig v.hj.a målfoto, skal de ha forskjellig plassering. Nærmere 
om disse rennformer, se pkt. 340.1.5, 360.5.1, 361.6.2, 363.3.1 og 364.5.2. 

 
 
  
355  OFFENTLIGGJØRING AV RESULTATER 
 
355.1   Fremgangsmåte 
 
355.1.1  Den uoffisielle resultatlisten skal distribueres til de offisielle representanter  
   (lagledere etc.) så snart som mulig etter konkurransen, med tidspunktet  
   for publisering påført. Juryen må gjennomgå eventuelle feil, regelbrudd og  
  protester snarest mulig og senest 15 minutter etter at den uoffisielle lista  
  er publisert. Resultatlisten blir offisiell straks etter at juryen har bestemt  
   dette. 
 
355.1.2  Den offisielle resultatlisten må inneholde den endelige rekkefølge for 
   deltakerne, deres startnummer, slutt-tid og mellomtider.  Ved  
   internasjonale renn skal også FIS-Code og  FIS-punkter i rennet oppgis.   
   Listen skal gi opplysninger om stilart, antall deltakere, navn på deltakere  
   som startet men ikke fullførte, diskvalifiserte løpere, tekniske opplysninger  
   om løypa (lengde, SH, SHS, SS), været, temperaturdata og juryens 
   sammensetning. 
 
355.1.2.1  For klasser 10 år og yngre skal resultatlisten settes opp i urangert  
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   rekkefølge. 
 
355.1.3  (Gjelder internasjonale renn i land der andre alfabet enn det latinske  
   benyttes.) 
 
355.1.4  Rennsekretæren skal godkjenne og underskrive resultatlisten etter at TD  
   har kontrollert den. 
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360   INDIVIDUELLE SPRINTKONKURRANSER 
 
360.1   Generell gjennomføring 
   Individuelle sprintkonkurranser gjennomføres vanligvis ved en  
   kvalifiseringsomgang og finalerunder. 
   Kvalifiseringsomgangen foregår som enkeltstart. 
   Finalerundene gjennomføres i heat med fellesstart. 
   Det tillates sammenslåing av klasser, men bare 2 og 2 år.  
   (for eksempel 13 + 14 år). Junior 17 til 20 år kan slås sammen til en klasse. 

 

360.1.2  Sprint for yngre 
I aldersklassene 16 år og yngre skal sprint arrangeres på en slik måte at alle løpere 
minimum får gå 2 ganger. 
Ved store arrangementer der dette ikke er gjennomførbart, kan arrangøren søke 
om dispensasjon fra dette prinsippet. 
  
Løypelengder: For 12 år og yngre 100 – 500 meter, 13 og 14 år  300 – 500 meter, 
for 15 og 16 år 500 – 1000 meter, for junior 800 – 1200 meter og  senior 800 – 
1200 meter 
Det er opp til arrangøren å lage en hensiktsmessig gjennomføringsmodell, slik at 
alle får gå enten ”kvalifisering” og minst ett heat, eller flere heat uten kvalifisering.  
Regler om premiering (pkt 225.3) og rangering (pkt 355.1.2.1) skal følges. 

 

360.2   Kvalifiseringsomgangen 
 
360.2.1  Startrekkefølgen avgjøres ved trekning. 
   I renn med seeding skal det seedes i henhold til pkt. 334. 
   For FIS-renn se ICR pkt 360.2.1  
 
360.2.2  Startintervall kan være 10, 15, 20 eller 30 sek.  
 
360.2.3  Løypa og distansen skal som hovedregel være de samme som i 
   finaleomgangene.  
 
360.2.4  Hvis det gås 2 runder bør det lages atskilte korridorer for første og andre 
   runde. 
 
360.2.5  Ved lik tid i kvalifiseringen rangeres utøver med lavest FIS-punkt (SP) først. 
   Utøvere med samme tid i kvalifiseringen som ikke går videre til  
   finalerunder, gis samme plassering på resultatlisten. 

 
 
360.3   Finaleomgangene 
 
360.3.1  I store nasjonale renn i Norge vil 30 løpere gå videre til finalerundene. 

(Finalerundene gjennomføres vanligvis som et system av kvartfinaler, semifinaler 
og finaler. NSF lager en beskrivelse av aktuelle gjennomføringsmåter, som vil bli å 
finne på www.skiforbundet.no – Langrenn – Regler og sesonginformasjoner.) 

 
360.3.2  Løperne blir plassert i kvartfinaleheatene i henhold til sin plassering i 
   kvalifiseringen.  
 
360.3.3  I sprintfinalene velges startposisjon slik: 
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   - kvartfinale; tid i kvalifisering  
   - semifinale; plass i kvartfinale og kvalifiseringstid i kvalifisering 
   - i finale; plass i semifinaler og kvalifiseringstid i kvalifisering. 
   Løperen med best tid/plassering får velge startposisjon først, deretter får  
  nest beste velge startposisjon osv. Dette betinger at utøveren er på plass  
   når arrangøren organiserer startposisjoner for det aktuelle heatet. 
 
360.3.4  Utøvere med samme plassering i kvartfinaler eller semifinaler (hvis det ikke 
   arrangeres B-finale) som ikke kvalifiserer seg for neste runde, rangeres 
   etter tid i kvalifiseringen på den endelige resultatlisten. 
 
360.3.5  Ved dødt løp i kvartfinaler eller semifinaler rangeres utøveren med best  
   kvalifiseringstid først. Ved dødt løp i A-finaler eller B-finaler gis løperne 
   samme plassering på resultatlisten. 
 
360.3.6  Startprosedyre:  

360.3.6. 1 Startprosedyren er slik:  

Løperne stilles opp på en ”oppstillingslinje” 2 meter før selve startlinjen. Starteren 
sier ”fram til start!” og løperne går fram til startlinjen. Ved startlinjen inntar løperne 
en ”klar”-posisjon (dvs. står i ro). Når alle løperne står i ro og med føttene bak 
startlinjen, gir starteren kommendoen ”set” (eller: ”klar”). Løperne skal holde seg 
in ro i 2-5 sekunder, og i dette tidsrom går startskuddet.  

360.3.6. 2 Samme prosedyre er gjeldende enten det brukes elektroniske startporter eller ikke.  

360.3.6.3 Den utøver som forårsaker tjuvstart nr. 2 i samme heat, skal tas 
   ut av konkurransen. Løperen rangeres sist i gjeldende runde. 

 
360.3.7  Utøveren må starte og tilbakelegge hele distansen i hvert heat for å få 
   plassering i heatet. I motsatt fall vil utøveren bli rangert sist av alle utøvere i     
                      angjeldende ”runde” (kvartfinale, semifinale, finale). 
 
360.3.8  Hvis en utøver ikke fullfører et heat på grunn av ”force majure” rangeres  
   han/hun sist i heatet. 
 
360.3.9.  Hvis en obstruksjon fører til diskvalifikasjon og annen utøverer som følge 
   av denne obstruksjonen ikke kom videre, kan den skadelidende utøveren allikevel 
   tillates å starte i neste runde. I slike tilfeller skal utøveren starte i andre 
   rad 6 meter bak resten av feltet. 
   Denne regelen skal kun brukes i spesielle tilfeller hvor obstruksjonen var 
   med hensikt. 
 
360.3.10  Obstruksjon kan også straffes ved å plassere utøveren sist i det aktuelle 
   heatet. 
   Utøveren skal i slike tilfeller også gis en skriftlig advarsel. 
 
 
360.4   Løypa 
 
360.4.1  Starten bør være organisert med rette korridorer eller spor de første  
   30 – 50 meterne. 
 
360.4.2  Løypa må være tilstrekkelig bred ( 6- 10 meter ved friteknikk), og uten mange  
   skarpe svinger. Det skal være like muligheter for alle løperne. 
 
360.4.3  Deler av løypa må være rette strekninger med tilstrekkelig lengde og bredde 
   slik at utøverne har muligheter til å passere hverandre.  
 
360.4.4  På rette strekninger kan løypa deles opp i korridorer. I friteknikk bør  
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   korridorene være 3 meter brede og i klassisk skal sporavstanden være  
   1,5 meter. Første løper må holde den korridoren som er valgt. 
 
360.4.5  Antall korridorer på oppløpet bør være 4, med minimum 3 meters lengde.  
 
360.4.6  Oppløpets lengde bør være minimum 80 meter.  
 

360.5   Resultater 
 
360.5.1  Utøvere som ikke går videre til finaler rangeres etter tid i kvalifisering. 
   Enkeltheter vedrørende rangering se: www.skiforbundet.no – Langrenn –  
                       Regler og sesonginformasjoner.  
   
360.6   Jury 
 
360.6.1  Juryen må være forberedt på å ta raske beslutninger underveis i arrangementet. 
   Disse beslutningene må meddeles utøverne raskt, slik at utøverne skal kunne  
   gjennomføre sine forberedelser som planlagt.  
  
 
360.7   Protester 
 
360.7.1  Det er ikke anledning til å protestere mens finaleheatene pågår. 
   Som i andre renn er det anledning til å levere protest etter finalene.  
 
  
361.   SPRINTSTAFETT 
 
361.1   Generelt 
   Sprintstafetter foregår med 2 løpere på hvert lag, som går annenhver etappe, 3 – 6  
   etapper hver. Antall etapper og etappenes lengde skal kunngjøres i invitasjonen. 
                       (Vanligste gjennomføringsform er at hver av de 2 løperne på laget går 3 etapper).  
 
 
361.2   Deltagere 
 
361.2.1  Antall lag i et heat bør ikke overstige 15. 
                       Antall lag i finalen bør ikke overstige 12. (FIS-renn: 10) 
   Semifinale arrangeres dersom arrangøren ønsker å gjennomføre en kvalifisering. 
   Sammensetningen av semifinaleheat gjøres ved trekning eller etter retningslinjer  
   (seeding) som gjelder for det aktuelle arrangement. Antall lag som går videre fra  
                       hver semifinale, bestemmes slik at det blir passende antall lag i finalen.  Se  
                        nærmere beskrivelser på www.skiforbundet.no, - Langrenn – Regler og  
                        sesonginformasjoner.  
 
361.3   Startrekkefølge 
 
361.3.1  Startrekkefølgen avgjøres ved trekning. I internasjonale renn settes startlisten opp  
   etter FIS-punktlisten, slik at lag med laveste FIS-punkter får start nr. 1. 
                       (Hver løpers FIS-punkter summeres, ved at man benytter løperen laveste verdi, 
                       enten ”sprint-punkter” eller ”distansepunkter”. 
   Startrekkefølgen for lag uten FIS-punkter trekkes.  
  
361.3.2  Når trekning er foretatt, kan laget endres fram til 2 timer før start. Laget vil da 
   miste sin startposisjon og må starte bakerst. 
 
361.4   Startoppstilling 
 
361.4.1  Starten bør ha 2 – 6 parallelle spor som går rettlinjet 100 meter fra start. Det bør  
   være 1,5 meter mellom hvert spor.  Lag 1 starter på startlinjen i spor 1. Lag 2  
   starter 2 - 3 meter bak i spor 2, osv. 
   Det er forbudt å skifte spor før den definerte start-sonen er passert.  
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                       Utøverne må ha startnr. På låret, i henhold til arrangørens retningslinjer. 
 
361.5   Løypa og vekslingsfeltet 
 
361.5.1  Deler av løypa må ha god bredde (10 meter ved friteknikk) slik at det blir mulig på  
   passere hverandre. 
 
361.5.2  Vekslingsfeltet bør være 15 meter bredt og minst 45 meter langt. 
   Vekslingsfeltet bør plasseres slik at farten er forholdsvis lav. 
 
361.5.3  Et serviceområde må kunne plasseres tett inntil vekslingsområdet. 
   En servicemann pr. lag har lov til å arbeide med utøvernes ski mens konkurransen  
   pågår. 
 
361.5.4  Det må være minimum 3 korridorer i oppløpet. Se pkt. 353.1  

361.6   Resultater 
 
361.6.1  I internasjonale renn skal utøvere som blir tatt igjen med en runde tas ut av  
   konkurransen. Se ICR pkt 340.1.5 
 
361.6.2  Lag med lik plassering i semifinalene (som ikke går videre til finale) rangeres etter  
   tid i kvalifisering.  

361.7    Jury 
 
361.7.1   Juryen må være forberedt på å ta raske beslutninger underveis i arrangementet. 
   Disse beslutningene må meddeles utøverne raskt, slik at utøverne skal kunne  
  gjennomføre sine forberedelser som planlagt.  
 
361.8   Protester 
361.8.1  Det er ikke anledning til å protestere mens finalerundene pågår. 
   Som i andre renn er det anledning til å levere protest etter finalene. 
  
 
 
 

Pursuit (jaktstart) 
 
 
362  PURSUIT MED OG UTEN PAUSE. 
 
362.1   Midtveis i løpet skifter utøver utstyr og teknikk (fra klassisk til friteknikk) 
   Pursuit kan gjennomføres med eller uten pause. Pausen kan vare fra 1,5 time opp  
   til en annen løpsdag.  

363  PURSUIT MED PAUSE 
 
363.1  Denne formen for Pursuit består av to separate deler hvor sammenlagt resultat er  
   tellende. De to delene avvikles i to forskjellige teknikker.  
 
363.2   Startordning 
 
363.2.1  Første konkurransen gjennomføres som intervallstart hvor det blir laget egen 
   resultatliste. 
 
363.2.2  I del to av konkurransen starter vinneren av del en først, deretter nr 2 osv.. 
   Startintervallene tilsvarer differansen mellom utøvernes tider fra første renn. 
   Tidelene fra første konkurranse strykes og utøverens starttid regnes i hele sekund. 
   
363.2.3  For å unngå at utøverne som starter først tar igjen de som starter lenge etter 1.  
   start, kan juryen tillatte en fellesstart/heatstart for disse utøverne.  
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363.2.4  Pursuit-start skal foregå uten elektronisk startgrind. 
   Funksjonærene på start må forsikre seg om at alle utøvere er klare til start i rett  
   startbås. 
 
363.2.5  For å garantere en korrekt start må en stor klokke som alle utøvere ser brukes.  
   Starten må organiseres slik at 2 eller flere deltagere kan starte ved siden av  
   hverandre i båser. Første 100 til 200 meter av løypa må være minimum 6 meter  
   bred, eller så bred som antall startbåser tilsier (3 meter pr startbås). 
 
363.2.6  Ved vanskelige værforhold kan juryen utsette starten eller avlyse konkurransen.  
   Hvis andre del ikke kan gjennomføres som jaktstart, skal resultatet fra del 1 gjelde. 
 
363.3   Resultater 
 
363.3.1  Resultat i jaktstart med pause består av sammenlagt resultat fra begge løp. 
  
 
364  PURSUIT UTEN PAUSE 
 
364.1   Denne formen for pursuit består av en fellesstart etterfulgt av skibytte i en  
   skifteboks på stadion. Konkurransen fortsetter med del 2. Det skiftes teknikk fra del  
   1 til del 2. 
 
364.2   Start 
 
364.2.1  Plogstart bør brukes hvis man har relevant seedingsgrunnlag. 
   Hvis det ikke finnes seedingsgrunnlag skal vanlig fellesstart benyttes. 
    
364.2.2  Startrekkefølgen avgjøres av FIS-punkter. Sammenlagt stilling i cuper kan også  
   brukes. 
364.2.3  I internasjonale renn er skimerking obligatorisk i begge stilarter.  
 
364.3   Løyper  
 
364.3.1  For yngre årsklasser skal ikke total distanse overstige lengste tillatte distanse for  
   klassen. For senior distanser se ICR pkt 364.3.1. 
  
364.3.2   Det er ønskelig med separate løyper for klassisk og friteknikk.  
 
364.4   Skiftebås 
   Det skal være en ”skiftebås” til hver løper. Før start plasserer løperen ski og staver 
    o.s.v i båsen. 
 
364.4.1  Skiftebåsen bør være 2 – 2,5 meter lang og 1,2 - 1,5 meter bred. 
 
364.4.2  De siste meterne før skiftebåsene, og langs skiftebåsene, er det en ”teknikkfri” 
   sone (det er tillatt å skøyte). I denne sone kan utøverne forberede seg til å skifte  
   utstyr. 
   Starten og slutten på denne sonen skal merkes slik at det går klart fram hvor 
   sonen starter og slutter. 
 
364.4.3  For oppsett på stadion, se forslag på www.skiforbundet.no 
 
364.4.4  Det er lov å gå forbi annen løper i den teknikkfrie sonen, men dette må gjøres på 
   yttersiden (lengst fra) skiftebåsene. 
 
364.4.5  Friteknikk-ski og staver legges i nummerert skiftebås. Det er ikke tillatt å legge  
   klær i skifteboksen. 
 
364.4.6  Hvis pursuit skal gjennomføres for klassene 10 år og yngre, skal utøverne bruke 
   samme utstyr hele veien, men det kan skiftes teknikk.  
   Skifteboksen skal passeres selv om det ikke skal byttes utstyr. 
   I klassene 11 til 16 år kan ski, staver og sko skiftes.   
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   For junior og seniorklasser må ski skiftes. Staver og sko kan skiftes.  
   Utstyrsskifte må foretas innenfor skiftebåsen. Alt byttet utstyr må  
   etterlates inne i skiftebåsen. 
 
364.4.7  Fra 5 minutter før start har servicepersonell og trenere ikke lov til å være inne i  
   skifteplass-området. 
 
364.4.8  Det må gå klart fram hvilken bås som tilhører hver utøver. Nummer på skiftebåsen  
   må være lik løperens startnummer.   
 

 
364.5  Resultater 
 
364.5.1  I internasjonale renn skal løpere som blir tatt igjen med en runde tas ut av  
   konkurransen. 
   I nasjonale renn kan juryen vurdere om løper som blir tatt igjen, er til hinder for  
   andre løpere. 
 
364.5.2  Se ICR pkt 340.1.5 
 

 

Stafettrenn 

 
371   ORGANISASJON 
 
371.1   Grunnregel 
 
371.1.1  Organisasjonen for stafettrenn er den samme som for langrenn med følgende  
   tillegg: 
 
371.2  Funksjonærer med spesielle oppgaver: 
 
371.2.1  Rennleder oppnevner en sjef for fellesstarten og vekslingene, som sammen med  
  sine assistenter starter stafetten og kontrollerer at vekslingene gjennomføres i  
   samsvar med pkt. 376.8.1. 
   En av assistentene kaller deltakerne til vekslingsfeltet, mens den andre kaller 
   tilbake deltakere som har foretatt feil veksling. 
 
371.2.2  Juryen oppnevner en dommer for fellesstarten og vekslingene.  For NM skal 
   dommeren være en autorisert TD. 
   Ved internasjonale renn skal juryen oppnevne et av sine egne medlemmer til denne  
   funksjonen. 
  
372  TEKNISKE INSTALLASJONER OG FORBEREDELSER 
 
372.1    Starten 
 
372.1.1  Startlinjen er buet, og er en del av en sirkel med radius 100 meter (sirkelens senter 
   er 100 meter fram langs det midterste spor).  Avstanden mellom hvert spor skal  
   være 1,2 - 1,5 meter. Hvis det ikke er plass nok til å starte alle deltakerne ved  
   siden av hverandre, er det tillatt å ha 2 eller flere linjer, minst 4 meter bak  
   hverandre, og starte dem samtidig.  Den første linjen skal ha minst 6 deltakere 
   (startnummer 1-6). Juryen kan foreta justeringer avhengi av terreng, vær og  
   snøforhold. 
  
372.1.2  Der hvor lagene kan rangeres, kan det benyttes plogstart etter samme prinsipp 
som beskrevet i pkt 351.3.2.  
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Dersom plogstart ikke gjennomføres, benyttes start på en eller flere linjer. I slike tilfeller skal 
fellesstarten ha 100 meter med parallelle spor hvor deltakerne ikke har  
   anledning til å forlate sitt spor eller å bruke skøyteteknikk.  Deretter følger en sone 
   uten spor før selve løypetraseen begynner. Denne skal prepareres så bred som 
   nødvendig og mulig. 
   Hele løypa må være fri for ”flaskehalser” der det kan oppstå køer. 
 
372.2   Startoppstilling 
 
372.2.1  Deltakere på første etappe skal starte på startlinjen. 
   Startnummer 1 starter i midterste spor, nr. 2 på hans høyre side, nr. 3 på hans  
   venstre side osv. 
   Hvis det er ulikt terreng skal startlinjen justeres slik at alle deltakerne har like  
   forhold. 
   Nummerskilt plasseres til høyre for hvert spor. 
 
372.2.2  Internasjonale renn se ICR. 
   I NM Jr. og Hovedlandsrenn har hver krets rett til å ha sitt beste lag på  
   startposisjon 1-19  i første linje etter fjorårets plassering  (19 parallelle spor),  
   se også pkt. 376.3.1. 
 
372.2.3  Der det er flere lag enn plasser i startlinjen skal det være 2 eller flere startlinjer  
  med minst 4 meters mellomrom. Alle starter samtidlig. 
 
373   LØYPA 
 
373.1    Distanser og klasseinndeling 
 
373.1.1  Generell klasseinndeling i stafett: 
   - Senior kvinner 3x5 km for lag med løpere 15 år og eldre 
   - Senior menn 3x10 km for lag med løpere 17 år og eldre 
   - Junior menn 3x5 eller 3x7,5 km for lag med løpere 15-20 år 
   - Junior kvinner 3x5 eller 3x7,5 km for lag med løpere 15-20 år 
   - Jenter og gutter 13-16 år med forskjellige kombinasjoner som f.eks. 
  - 15 og 16 år 3x3 km 
   - 13 og 14 år 3x3 km 
  - 13-16 år samlet alder maks. 45 år 
   - Jenter og gutter 11 og 12 år 3x2 km - bare i kretsrenn. For disse klasser  
   arrangeres ikke kretsmesterskap. 
   Forøvrig kan arrangøren fastsette forskjellige kombinasjoner av klasser, forutsatt at  
  ingen går lengre distanse enn tillatt i pkt. 311.1 
   I KM fastsettes klasseinndeling og distanser av kretstinget. 
   I NM fastsettes distanser og klasser av skitinget.  For tiden gjelder følgende: 
   - NM senior kvinner 15 år og eldre: 3x5 km kvinner og NM senior menn 17 og  
   eldre: 3x10 km menn.  Klubblag. 
   - NM Jr. 17-20 år: 4x3 km kvinner og 4x5 km menn.  Kretslag. 
   I internasjonale renn er distansene 5 km for kvinner senior og kvinner junior og 10 
   km for menn senior og menn junior. 
 
373.1.2  På første etappe kan løypelengden avvike 5% fra de øvrige etapper (kortere eller 
   lengre), avhengig av stadions utforming. 
 
373.1.3  Jenter kan delta på guttelag i stafett. 
 
373.2   Klassisk teknikk 
 
373.2.1  Normalt skal løypa prepareres med 2-3 spor. 
 
373.3    Fri teknikk 
  
373.3.1   Løypetraseen skal prepareres så bred som nødvendig og mulig, se også  
   pkt. 315.4.1 om preparering. 
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373.4   Kombinasjon av klassisk og fri teknikk 
  Stafetter kan gjennomføres med forskjellig stilart på de enkelte etapper. 
   I NM Jr. og Hovedlandsrenn gjennomføres stafetten med 1. og 2. etappe klassisk  
   og 3. og 4. etappe fri, se også pkt. 373.1.1. 
   I NM senior fastsetter NSF/LK stilartene ca. et halvt år før mesterskapet.  Vanligvis  
   gjennomføres to av etappene i én stilart og en etappe i den andre stilarten. 
   I VM og OL samt VM Jr. er det fastsatt at 1. og 2. etappe er i klassisk og 3. og 4.  
   etappe i fri teknikk.  Man har normalt én løype for klassisk og én for fri teknikk. 
   Der hvor begge teknikker gås i samme trase må løypa være tilstrekkelig bred. 
  
 
374   VEKSLINGSFELTET 
 
374.1    Organisering 
 
374.1.1  Vekslingsfeltet skal være rektangulært, 30 meter langt og passende bredt, godt  
   merket og inngjerdet.  Feltet bør være flatt eller svakt stigende og ligge i nærheten 
   av start- og målområdet. 
  
  
375  MERKING AV STARTNUMMER 
 
375.1   Startnumrene 
 
375.1.1  Ved nasjonale renn inklusive NM benyttes svarte tall på startnumrene. 
  Etappenummer kan være avmerket med et mindre tall nederst i hjørnet. 
   Ved internasjonale renn skal startnumrene ha forskjellig farge for hver etappe:   
   1. etappe rød, 2 etappe grønn, 3 etappe gul og 4 etappe blå. 
  
 
376   KONKURRANSEN OG DELTAKERNE 
 
376.   Stafettlag 
 
376.1.1  Stafettlaget består av 3 eller 4 deltakere i henhold til programmet for rennet  
   (evt. annet fastsatt antall).  Hver deltaker kan kun gå 1 etappe. 
   For NM senior og Jr. se pkt. 373.1.1. 
 
376.2    Påmelding 
 
376.2.1  Innen påmeldingsfristens utløp påmeldes lag uten navn på løpere. 
   Ved nærmere fastsatt frist meldes navn på løperne med inntil 2 reserver.   
                       Senest 2 timer før start må endelig etapperekkefølge meldes.  
 
                       Ved NM og andre internasjonale renn er fristen for levering av endelig lagoppstilling  
                       med etapperekkefølge:  2 timer før lagledermøtet.  Navn og rekkefølge kan senere  
                       ikke endres, med mindre det gjelder tilfeller som beskrevet i pkt. 335.1.1 
 
376.2.2  Ved NM senior kan TD og NSF/LK i samarbeide fastsette begrensning i antall lag  
   dersom det anses nødvendig. 
   Ved NM Jr. og Hovedlandsrenn kan hver krets melde på minst 1 stafettlag for hvert 
   kjønn, og videre så mange lag som antall deltakere i de individuelle øvelser tilsier 
   (f. eks, deltagere på i alt 18 gutter kl. 17-20 år = 4 stafettlag à 4 løpere).  
   Ytterligere begrensninger kan gjøres av juryen i samråd med NSF/LK. 
   Skikretser som ikke klarer å stille minst 1 lag kan etter tillatelse fra juryen melde  
   på ”mix-lag” med løpere fra flere skikretser. Disse lagene går utenfor ordinær  
   konkurranse. 
 
376.3  Trekning 
 
376.3.1  Vanligvis vil startnummer bli trukket. 
   I NM og HL skal lagene ha startnummer etter sin plassering i foregående års  
   mesterskap.  Nye lag får høyere startnummer etter trekning. 
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   I NM Jr. og Hovedlandsrenn får alle kretsers førstelag startnummer slik at de sikres  
   plass 1 – 19, deretter kommer alle kretsers 2.lag. Øvrige lag  
   nummereres som beskrevet for NM og HL. 
 
376.4  Etteranmeldelser 
 
376.4.1  I NM er etteranmeldelser ikke tillatt.  Det samme gjelder VM, VM Jr. og OL. 
   For øvrig avgjør juryen om lag kan etteranmeldes.  Se også pkt. 335 om  
   etteranmeldelser. 
 
376.5   Skimerking 
   
376.5.1  Skiene merkes dersom juryen finner det nødvendig.  Se pkt. 340 om skibytte under  
   løpet. 
   I VM og OL merkes skiene med samme farge som startnumrene for hver etappe, se 
   pkt. 375.1. 
 
376.6  Selve starten 
 
376.6.1  Starten foregår som fellesstart.  
 
376.7  Startsignal 
 
376.7.1  Starteren må plassere seg slik at alle deltakere lett kan høre ham. 
 
376.7.2  Startprosedyre er som for fellesstart, se pkt 351.3.4  
 
376.7.3  Hvis det blir feil start, skal starterassistenten, som er plassert vel 100 meter etter 
   starten, stoppe løperne på signal fra starteren.  Starteren foretar deretter en ny 
   start. 
 
376.8  Vekslingen 
 
376.8.1  Vekslingen skjer ved at den ankommende deltakers hånd berører neste deltakers 
   kropp (uansett kroppsdel), mens begge deltakerne befinner seg i vekslingsfeltet. 
   Hvis vekslingen ikke er korrekt utført, skal dette rapporteres til juryen som vil 
iverksette en forføyning (sanksjon).  

Utøverne må følge arrangørenes anvisning. 
   Det er ikke tillatt å skyve den startende løper for at han skal vinne fart. 
  
 
 
377  TIDTAKING OG RESULTATER 
 
377.1  Grunnregel 
 
377.1.1  Tidtaking og utregning er de samme som for langrennskonkurranser.   
   Se pkt. 351-355 med følgende tillegg: 
 
377.2   Tidtaking 
 
377.2.1  Etappetider for hver etappe tas når deltakeren går inn i vekslingssonen.   
   Det er også starttiden for neste deltaker. 
 
377.2.2  Den totale tiden for stafettlaget er den brukte tiden fra start til lagets siste deltaker  
   passerer mållinjen.  Rekkefølgen av målpasseringene for deltakerne på siste  
   etappe, avgjør lagenes plassering. 

  
 

Spesielle bestemmelser for turrenn 
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380  DEFINISJON AV TURRENN 
 
380.1    Turrennsarrangementer 
 
380.1.1  Turrenn er åpne for alle utøvere, med eller uten skiforsikring og med eller uten  
   klubb, og har få begrensninger for distanser, klasser og deltakerantall.  
   Turrenn er et av Norges Skiforbunds tilbud til alle skiinteresserte og har som formål  
   å være:  
   - inspirasjon til mosjon og trening for den jevne skiløper 
   - tilbud til tidligere aktive løpere som fortsatt ønsker å drive sin idrett 
   - tilbud til yngre aktive løpere som ikke ønsker å delta fullt ut i vanlig 
   konkurranselangrenn. 
   - stimulans til deltakelse i langrenn. 
   Turrenn kan være kretsrenn, landsrenn eller internasjonale renn. 
 
  
381  PÅMELDING, DELTAKERE 
 
381.1    Påmelding 
 
381.1   Påmelding skal gjennomføres på den måten som arrangøren har bestemt og 
   meddelt i invitasjonen.  Deltakere som melder seg på svært tidlig, kan innrømmes 
   et avslag i startkontingenten.  Sent ankomne påmeldinger kan bli avkrevd tillegg i  
   startkontingenten. 
 
381.2   Skiforsikring 
 
381.2.1  Skiforsikring/engangsforsikring er påkrevd for alle deltagere i klasser hvor det tas  
   tider. Se spesielle bestemmelser på www.skiforbundet.no 
   For deltakelse i internasjonale turrenn i andre land er skiforsikring (helårs) påkrevd. 
 
 
381.3   Seeding 
 
381.3.1   Det er anledning til å plassere deltakerne i forskjellige startgrupper, avhengig av 
   løpernes forventede yteevne. 
 
381.4    Gruppeinndeling - startrekkefølge 
 
381.4.1  Deltakerne kan plasseres i grupper i henhold til tidligere års resultater i 
   vedkommende renn, eller resultater fra andre renn.  Det kan også grupperes etter 
   kjønn og alder, eller etter påmeldingsdato. 
 
381.5   Resultatlister 
 
381.5.1  Bortsett fra i Trim- og Familieklasser skal det skal være separate klasser og 
   resultatlister for kvinner og menn. 
 
381.6   Deltakerne 
381.6.1  Turrenn arrangeres til glede for alle deltakere.  Fordi disse renn omfatter deltakere  
   med svært forskjellig erfaring og prestasjonsnivå, er det viktig å huske at alle må  
  vise sportsånd og ta hensyn til andre deltakere.  Deltakere som viser usportslig 
   opptreden og deltakere som bryter de nedenstående regler eller rennreglementet,  
   kan diskvalifiseres av juryen. 
   Under rennet skal deltakerne: 
   - følge den merkede løypa fra start til mål og passere alle kontrollpunkter 
   - fullføre rennet PÅ SKI og kun ved hjelp av sine egne krefter, uten annen  
   assistanse enn tillatt i pkt. 340.1.2. 
   - ikke hindre eller komme i veien for andre deltakere. 
   - i rimelig utstrekning gi plass for hurtigere løpere til å komme forbi.  Normalt skal  
   langsommere løpere benytte høyre spor, mens raskere løpere benytter venstre  
   spor. 
 
381.7   Utstyr og reklame 
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   Ved internasjonale renn se ICR 207 og 222 
 
 
381.8    Klasseinndeling 
   Se også pkt. 381.3 og 381.4. 
    (Denne regel gjelder kun for nasjonale renn.  For internasjonale renn gjelder ingen  
   spesielle bestemmelser for klasseinndeling). 
   Et turrenn kan ha følgende klasser: 
 
   Turrennklasser 
   Disse klasser er åpne for alle løpere uansett tilslutning til NSF.  Før start skal  
   startkontingent, startlisens og andre avgifter være betalt etter bestemmelser  
  fastsatt av skitinget.  Bestemmelsene kunngjøres på NSFs internettsider  
   (www.skiforbundet.no.) 
   Alder er 15 år og eldre, og det er ingen lengdebegrensning. 
   Bedriftsklasser 
   Disse klasser er åpne kun for deltakere fra bedriftsidrettslag tilsluttet NBIF.  
   Startkontingent, avgifter og lisens skal betales på samme måte som for 
   turrennklassene. 
   Alder er 17 år og eldre og det er ingen lengdebegrensning. 
   Trimklasser 
   Trimklassene er beregnet på mosjonister som ikke ønsker å konkurrere i  
   Turrennklasser eller Bedriftsklasser.  Trimklassene er åpne for alle uansett 
   klubbtilhørighet. 
   Startkontingent skal være lavere enn i turrenn - og bedriftsklasser.  Forøvrig skal 
   avgifter og skiforsikring betales slik skitinget fastsetter. Se også pkt. 381.2 
   Alder er 13 år og eldre ved renn inntil 40 km og 17 år og eldre ved lengre løp. 
   I Trimklasser kan det tas tider, men tidene (resultatlisten) skal kunngjøres i 
   alfabetisk rekkefølge.  I Trimklassen skal alle deltakere uansett alder og kjønn 
   starte i samme klasse, det er med andre ord ingen inndeling i aldersgrupper. 
   Familieklasse 
   Det kan også opprettes klasser for familier på 2 eller flere personer.  Det kan tas  
   tider etter samme retningslinjer som for Trimklassen.  Det kan betales én 
   startkontingent pr. familie hvis arrangøren ønsker det.  Evt. avgifter og skiforsikring 
   betales da pr. innbetalt startkontingent. 
   Ved renn lengre enn 40 km er minstealder 17 år, for øvrig ingen aldersgrense. 
   Trim- og Familieklasse kan slås sammen til en Trim/Familieklasse. 
   Eliteklasse 
   Arrangøren kan opprette en eliteklasse for hhv. menn og kvinner.  Disse starter i  
   egen pulje og tilbys like konkurranseforhold.  Kriterier for å få starte i denne 
   klassen fastsettes av arrangøren.  Ved fellesstart bør eliteklassen starte i første 
   linje. 
 
381.7.2  Inndeling i aldersklasser 
   (Se punkt 331.1 og 331.2) 
  
 
381.7.2.1  Turrennklassene inndeles normalt slik:   

Klasse           NB: sesongen 2008 - 2009 Fødselsår 

  

Jenter 15-16år / Gutter 15-16 år 1993-1994 

Jenter 17-18 år / Gutter 17-18 år 1991-1992 

Jenter 19 og 20 år / Gutter 19 og 20 år 1989,  1990 

  

21 - 35 år 1974 – 1988 

36 - 40 år 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 

41 - 45 år 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 

46 - 50 år 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 
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51 - 55 år 1954, 1955, 1956, 1957,1958 

56 - 60 år 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 

61 - 65 år 1944, 1945, 1946, 1947, 1948 

66 - 70 år 1939, 1940, 1941,1942, 1943, 

71 - 75 år 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 

76 år og eldre 1933  og før 

           
381.7.2.2  Bedriftsklassene inndeles normalt på samme måte som turrennklassene: 
 
381.7.2.3  Dersom en klasse (ved påmeldingsfristens utløp) har 3 eller færre deltagere, kan 
   arrangøren slå sammen 5-års klasser til 10-årsklasser.  
 
381.9  Start - tidtaking  - premiering 
 
381..1   Starten kan foregå som fellesstart for alle klasser, klassevis eller i puljer.   
   I alle renn bør dog klassevis start helst gjennomføres bare dersom klassene ikke er  
   større enn at det sikrer en rettferdig utgang for løperne.  De lokale forhold ved  
   startplassen er avgjørende. 
 
381.9.2  I renn som ikke har fellesstart bør de raskeste klassene starte først. 
 
381.8.3  Arrangørene bør treffe tiltak som hindrer tyvstart.  Disse tiltak må bestemmes ut  
   fra de praktiske muligheter som foreligger.  Tiltakene må ikke innebære risiko for  
   skader på personer eller utstyr. 
 
381.9.4  Starterens opptreden er avgjørende.  Starteren må planlegge sin virksomhet meget  
   grundig. 
381.9.5  Starten bør foregå ved skudd (startpistol).  100-200 m fra startplass bør en post 
   plasseres hvor rødt flagg heises ved tyvstart og løperne tilbakekalles til ny start.  
   I tilknytning til posten kan arrangøren, hvor forholdene tillater det, etablere en  
   sperring som ikke fjernes før etter godkjent start.  Sperringen skal være synlig fra 
   startlinjen. 
 
381.9.6  Maksimaltider kan fastsettes av hver enkelt arrangør. Maksimaltid forstås som en 
   tid en deltaker må oppnå for å motta rennets merke el. lign. 
   Turrennklassene og bedriftsklassene kan ha maksimaltider. I trimklasser anbefales  
   ikke å ha maksimaltider, men kun å sette krav til fullført løp. 
 
381.9.7  Arrangøren står fritt når det gjelder omfang og form av premieringen.  
   Det anbefales at det utdeles like premier. 
   Ethvert renn med fellesstart/klassevis start skal bare ha én vinner i hver klasse og  
   startpulje hvis det er mulig å skille løperne. Dette presiseres i renninnbydelsen. 
   Ved puljevis start kan det hende at løperne fra forskjellige puljer får samme sluttid.  
   I slike tilfeller får løperne samme plassering på resultatlisten. 
   Utdeling av merker/diplomer bør være det normale i trim/familieklasser. 
  
  
382  INFORMASJON 
 
382.1    Innbydelse 
 
382.1.1  Dersom renninnbydelse sendes ut bør den inneholde følgende opplysninger: 
   - rennets navn 
   - start- og innkomststed for hvor rennet samt evt. reservested. 
   - rennets lengde(r), dvs. distanse(r), og om rennet går i klassisk eller fri teknikk. 
   - dato for rennet og klokkeslett for start. 
   - hvilken klasseinndeling som gjelder og evt. seedingsregler. 
   - tidsfrist for påmelding. 
   - startkontingent. 
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   - informasjon om innkvartering og transport. 
  - premier, merker, trofeer og gavepremier. 
   - hvilke refusjoner som gjelder hvis rennet må avlyses. 
   - forsikringsordninger. 
   - annen nyttig og nødvendig informasjon. 
 
382.2   Opplysninger til deltakerne 
 
382.2.1  Før start bør deltakerne motta opplysninger om følgende: 
   - starttider. 
   - kart og profil over løypa. 
   - stilarter (klassisk/fri). 
   - organisering av transport. 
   - evt. identifikasjons-/kontrollkort. 
   - skimerking. 
   - registreringsprosedyre ved start. 
   - område for oppvarming og hvordan dette er organisert. 
   - plassering av drikkestasjoner og hva slags drikke (mat) som tilbys. 
   - hvilken prosedyre deltakeren må følge om han bryter løpet. 
   - lege- og sanitetstjeneste. 
   - eventuelle sperretider (siste mulige klokkeslett for å få fortsette løpet ved  
  bestemte passeringspunkter). 
   - steder for avlevering og henting av klær. 
   - garderobe, bad, bespisning. 
   - resultatservice og annen informasjon. 
   - regler for innlevering av protester. 
   - prosedyre for eventuell avlysning på kort varsel. 
   - premier, merker, trofeer og gavepremier. 
   - tid og sted for lagledermøte, jurymøter, pressekonferanser og andre møter. 
   - teletjenester. 
   - annen nødvendig informasjon. 
  
383  JURYEN 
 
383.1  Juryen 
 
383.1.1  I tillegg til å være et organ som tar avgjørelser, bør juryen være en rådgivende  
   instans for arrangøren vedrørende forskjellige sider ved arrangementet. 
   Ved turrenn bør deltakernes sikkerhet være en prioritert oppgave. 
   Juryen skal bestå av: 
   - Teknisk Delegert (TD) som er juryens leder og som har dobbeltstemme ved  
   evt. stemmelikhet 
   - assisterende TD dersom rennet har dette. 
   - rennleder. 
   - rennets lege eller medisinsk ansvarlig. 
   (se ellers pkt. 303). 
  
384  LØYPA 
 
384.1   Bredder 
 
384 1.1  Alle hindringer skal fjernes i en bredde som ved klassisk teknikk tillater minst  
   2 spor ved siden av hverandre gjennom hele løypa.  Ved fri teknikk må  
   løypebredden være stor nok til at forbipassering kan skje uhindret. 
 
384.2   Startområdet 
 
384.2.1  Startområdet bør være flatt eller tilnærmet flatt.  Området skal føre direkte inn i  
  selve løypa og være bredt nok til å unngå trengsel.  Bredden av området fra start  
   bør gradvis reduseres ned til bredden av selve løypa.  Dette bør foregå over en  
   distanse som er lang nok til å skape tilstrekkelig spredning av deltakerne før de går 
   inn i selve løypa. 
   Startområdet skal tilrettelegges slik at arrangøren har mulighet for: 
   - skimerking dersom dette gjennomføres. 
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   - kontroll av løpernes identitetsbevis. 
   - kontroll av reklamemerking på klær og utstyr. 
   - seeding, dvs. plassering i startgrupper. 
   - kontroll av opphoping av løpere. 
 
384.3   Målområdet 
 
384.3.1  Løypa bør være rettlinjet og flat når den nærmer seg målområdet.  Selve  
   målområdet bør være flatt, og bredt nok til at flere løpere kan gå i mål samtidig  
   uten å komme i veien for hverandre. 
   De siste 200 meter bør ha en bredde på minst 10 meter og være delt i minst 3 spor  
   eller langsgående baner/sluser som skal være tydelig atskilt ved merking. 
   Målområdet bør være organisert og utstyrt for nødvendige kontrollfunksjoner og for 
   å unngå trengsel og kødannelser. 
   Drikke- og matservering, utlevering av tøy samt bad, eventuelt transport til disse 
   fasiliteter, må være godt merket og må være tilgjengelig nær målområdet. 
   Det skal merkes på flere språk hvis rennet har utenlandske deltakere.  
 
384.4   Preparering av løypa 
 
384.4.1  Før vintersesongen: 
   Løypa bør bli ryddet og holdt i en slik stand at rennet kan arrangeres selv om det er  
   lite snø. 
 
384.4.2  Vinterpreparering: 
   Snøen bør pakkes og grunnprepareres gjennom hele vinteren for å få en solid såle 
   før den avsluttende prepareringen foran rennet. 
 
384.4.3  Fri teknikk: 
   I renn med fri teknikk bør snøen være pakket i en bredde som gir plass til at to 
  løpere kan gå ved siden av hverandre (se også pkt. 384.1). Hvis det er plass, kan  
  det settes ett spor langs den ene siden av traseen. 
   De siste 200 meter bør være preparert i en bredde på minst 10 meter.  Her deles  
  løypa i minst 3 atskilte "baner" som skilles med tydelig merking (pkt. 384.3). 
 
384.4.4  Klassisk teknikk: 
   Normalt bør løypa ha to spor.  Hvis det er bredt nok, kan det settes enda flere  
   spor.  I bratte utforbakker og andre steder hvor TD og rennleder finner det  
   nødvendig, bør det ikke være spor. 
   I målområdet (siste 200 meter) bør det settes så mange spor som mulig. 
   Hvis forholdene under selve rennet gjør det nødvendig, kan TD og 
   rennleder avgjøre om det bør foretas preparering av løypa mens løpet pågår. 
 
384.4.5  Begge stilarter i samme renn: 
   Det er anledning til å legge til rette for begge stilarter i samme renn og i samme  
  løype.  I slike tilfelle bør den delen av traseen som brukes til fri teknikk, skilles fra  
  den klassiske delen med tydelige stengsler eller merker slik at løperne ikke kan  
  bruke motsatt del av traseen.  Både den "frie" og den "klassiske" delen bør være 
   godt preparert i h.t. pkt. 384.4.3 og 384.4.4. 
 
384.5   Måling og merking av løypa 
 
384.5.1  Løypa bør måles fra start til mål med målebånd eller målehjul.  Hver kilometer bør  
   avmerkes med skilt, likeledes de siste 500 og 200 meter. 
   Farlige partier som bratte utforkjøringer, svinger, kryss og andre aktuelle steder,  
   bør merkes. 
 
384.6  Drikkestasjoner (matstasjoner) 
 
384.6.1  Drikkestasjoner bør plasseres for hver 10. km.  Hvis løypa er svært krevende, kan  
   denne avstand forkortes, og i lett terreng kan man øke avstanden noe. I renn 
   lengre enn 50 km bør det være flere typer drikke og dessuten tilbud på  
   hensiktsmessig fast føde. 
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384.7  Løypas utforming 
 
384.7.1  Turrenn har til hensikt å tilfredsstille utøvere på alle nivåer fra mosjonister til 
   eliteløpere. Løypa må tilpasses alle nivåer. 
  
  
385.   KONTROLL. 
 
385.1   Prosedyre  
 
385.1.1  Alle sider av rennet må kontrolleres godt for å oppnå god sikkerhet og gode forhold  
   under rennet. 
   Plasseringen av kontrollpunkter og kontrollører avgjøres av rennleder i samråd med  
   TD. 
   Spesielt må følgende ivaretas: 
   - teknikkontroll ( ved klassisk) 
   - kontroll av at ingen tar snarveier 
   - kontroll av skimerking hvis dette gjennomføres 
   - kontrollere at all assistanse som gis løperne er innenfor regelverket. 
   - reklamekontroll 
   - fjerning av vanskelige punkter i løypa 
   - kontrollere at deltagerne ikke hindrer hverandre annen kontroll.  
 
385.1.2  Kontrollørene må læres opp slik at de kjenner sine oppgaver godt. 
  

386  SIKKERHET 
 
386.1   Medisinsk ansvarlig 
 
386.1.1.  Et hvert turrenn skal ha en medisinske ansvarlig. 
   Den medisinske ansvarlige skal være medlem av rennkomiteen og kan bli invitert 
   til å delta på juryens møter.  Ved større turrenn bør den medisinske ansvarlig være 
   lege. 

386.2  Planlegging 
 
386.2.1  Medisinsk ansvarlig skal forbrede en beredskapsplan som omfatter skader, ulykker 
   og dødsfall. Arrangørens prosedyrer ved skader, ulykker og dødsfall skal  
   bekjentgjøres deltagerne og funksjonærene. 
 
386.3   Trening 
 
386.3.1  Medisinsk ansvarlig skal informere og lære opp et tilfredsstillende antall  
  funksjonærene slik at sikkerhet og utøvernes sikkerhet og medisinske behov 
   ivaretas. 
 
386.4   Førstehjelpsstasjonene 
 
386.4.1  Plassering av førstehjelpsstasjoner skal merkes med tilfredsstillende skilt langs 
   løypa. Det skal være oppvarmet førstehjelpstasjon i start og målområdet. 

  
 
387   DELTAGELSE I TURRENN VED KALDT OG VARMT VÆR 
 
387.1  Kuldegrense ved turrenn 
 
387.1.1   Det er 3 faktorer som juryen må ta hensyn til forhold til sikkerhet i kaldt vær: 
   - temperatur 
   - eksponeringstid (den tid deltageren utsettes for kulde) 
   - bekledning og annen beskyttelse 
   Disse 3 faktorene, sammen med annen relevant informasjon (som vindens 
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   kjøleeffekt 
   - avhengig av luftfuktighet og styrke) må tas med i betraktningen når beslutninger 
   knyttet til kaldt vær skal fattes av juryen. 

 
387.2  Mellom - 15 og - 25 grader C 
 
387.2.1  Hvis temperaturen er meldt til å bli mellom 15 og 25 kuldegrader på noe sted i  
   løypa, skal anbefalinger om hvordan en bør beskytte seg mot det kalde været,  
  gjøres kjent for deltakerne.  
   Under slike forhold er det deltakernes ansvar å følge anbefalingene som gis  
   av arrangøren. 
 
 
387.3   - 25 grader C eller kaldere 
 
387.3.1  Hvis temperaturen i større deler av løypa er 25 kuldegrader eller kaldere, skal  
   rennet avlyses eller utsettes. 

387.4   Forberedelse ved varmt vær 
 
387.4.1  Hvis temperaturen forventes til å overstige + 5 grader under konkurransen,  
   kombinert med sterk sol, skal deltagerne gis anbefalinger vedrørende bekledning 
   og solbeskyttelse samt informasjon om behov for væsketilførsel før og under  
  rennet. Arrangøren må sørge for at det finnes nok og egnet drikke på   
  drikkestasjonene. 
   Førstehjelpstasjonene må være opplært til å håndtere dehydrering og solbrenthet,  
   og kunne starte behandling av dette. 
 
388.    Prosedyrer ved avlysning 
 
388.1    Generelt 
 
388.1.1   Vanlige faktorer som fører til avlysning av en konkurranse er: 
   - temperatur. 
   - værforhold. 
   - snøforhold og andre løypeforhold. 
   Hvis en konkurranse utsettes skal en ny dato bestemmes i samråd med skikrets  
  eller skiforbund. 
 
388.1.2  For avlysning og flytting av renn se fellesreglement pkt 202.3.1  
  
389  ØVRIGE REGLER I TURRENN 
 
389.1   Alle forhold som ikke er beskrevet i pkt. 380 – 389, dekkes innenfor de øvrige  
   regler i dette rennreglement.  

 
 
Diskvalifikasjoner, sanksjoner, protester og anker 

 

390   Startnekt 
En utøver som bryter følgende regler har ikke anledning til å starte renn: 

390.1 Bruke støtende navn og/eller symboler på klær og utstyr, eller oppfører seg 
usportslig i start området. 

390. 2 Bryter reglementets bestemmelser om utstyr og reklame. 
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390.3 Nekte å gjennomføre en FIS rekvirert medisinsk prøve. 
 

390.4  Hvis en utøver har startet i en konkurranse der det viser seg i ettertid at utøveren 
har begått et regelbrudd mot ovennevnte regler, må juryen sanksjonere mot 
utøveren.  
 

391 Sanksjon 
En sanksjon vil bli iverksatt ovenfor utøveren av juryen hvis: 

391.1 Bryter bestemmelsene om reklame. 

391.2 Bruker startnummeret på en måte som ikke er lov (se pkt 337.1.1) 

391.3 Starter uten startnummer, eller bruker startnummer slik reglen tilsier (se pkt 
337.1.1) 

391.4 Bryter bestemmelsene om skimerking (se pkt. 342.1.1, 342.1.3, 342.1.4) 

391.5 Bryter bestemmelsen om startprosedyre (se 351.2.2 – 351.2.5) 

391.6  Bryter bestemmelsen om restriksjoner vedrørende skitesting og oppvarming 
(se pkt 341.1.3 og 341.1.4) 

391.7 Bryter bestemmelsene om å trene i løypa når dette er forbudt eller løypa er sperret, 
eller opptrer usportslig. (se pkt. 340.1 – 340.1.7) 

391.8 Bryter bestemmelser som omhandler skifteboksene (se pkt. 364.4.4 – 364.4.7 og 
pkt 376.8.1 

391.9 Går mer enn 1 etappe i stafett der det kun skal gås 1 etappe (se pkt 376.1.1) 

391.10 Tar av seg skiene før utøveren har krysset den røde linjen i målfeltet. (se pkt. 
353.1) 

391.11 Tar med seg skiene på seierspallen i en offisiell premieseremoni.  

391.12  Aktuelle sanksjoner: se fellesreglement pkt. 223.3 
 

392.  DISKVALIFIKASJON 
 Juryen må møte og bestemme om de skal diskvalifisere en utøver (se pkt 223.3.3) 
Alle relevante bevis må vurderes nøye, og utøveren må få sjanse til å forsvare seg.  

Juryen må også ta i betraktning rennets status/nivå, og utøvernes alder.  
 
 
Eksempler på forseelser som kan medføre diskvlifikasjon: 

392.1 Ikke kan fremvise gyldig skiforsikring, jfr. pkt. 208  
Ikke er kvalifisert etter bestemmelsene i pkt. 209 
Bryter bestemmelsene om reklame, jfr. pkt. 211 og 213 
Ikke oppfyller aldersbestemmelsene, starter i feil klasse, med en annens 
startnummer eller på annen måte på uriktige premisser (pkt. 331-3) 
Blir tatt i positiv dopingprøve, jfr. NIFs dopingregler 
Trener i løypa når dette er forbudt eller når løypa er sperret for løperne 
 

392.2 Utsetter andre personer for fare, eller utfører skade eller ødeleggelser på deres 
eiendom. 
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392.3 Ikke følger den merkede løypa (i forsøk på å kutte løypa) eller ikke har passert alle 
kontrollpostene. 
Mottar assistanse som ikke er uttrykkelig tillatt (pkt. 340) 
Bytter ski som ikke er ødelagt, se pkt 340.1.2 
Går en del av løypa uten ski på beina pkt 340.1.1 
Bryter bestemmelsene om bruk av godkjent utstyr, se ICR pkt. 230 og FIS’ 
utstyrsnormer. 

392.4  Bryter bestemmelsene i pkt. 314.1.1 angående fri teknikk. 

392.5 Bevisst ikke gir løype til en løper som skal forbi etter varsel, eller hindrer/sjenerer 
en annen deltager. 

392.6 Går mer enn 1 etappe i stafett. 

392.7  Mottar 2. gangs varsel fra en jury i samme konkurransesesong. 

392.8  Etter diskvalifikasjon vil deltakerens navn bli strøket av resultatlisten og en ny liste 
vil bli laget. 

392.9  Ved alvorligere forseelser (doping, bevisst hindring av konkurrenter utført av 
deltakere, trenere, ledere eller arrangører, eller andre grove forseelser og gjentatte 
diskvalifikasjoner), skal juryen informere NSF/LK, og kan foreslå tilføyende 
sanksjoner fra NSF.  

392.10 Juryen må informere løperen eller lagleder om diskvalifikasjonen og de prosedyrer 
som gjelder. 
  
 

393  PROTESTER 
   Rett til å levere protest har løper eller lagleder for hver deltakende klubb 
   eller, ved NM og HL, kretsens offisielle lagleder. Se også 393.5.  
       
 
 
393.1   Type protester 
 
393.1.1  Mot utøvers deltagelse, eller bruk av utøvers konkurranseutstyr.  
 
393.1.2  Mot løypa eller løypeforholdene. 
 
393.1.3  Mot en annen utøver, trener, ledere eller funksjonær under konkurransen. 
 
393.1.4   Mot tidtakingen eller resultatlisten.   

393.1.5  Mot juryavgjørelser, eksklusiv diskvalifikasjoner i sprint og sprintstafett (se  
pkt. 360.7.1 og 361.8.1)  

393.1.6 Mot klare feil eller brudd på reglene som oppdages etter konkurransen. 
 

393.2   Prosedyre for innlevering av protester 
   De forskjellige typer protester skal innleveres som følgende:  
393.2.1  Protester på bakgrunn av rennregler pkt 331.1 – 377.2.4 og pkt 389.1.1, innleveres  
   på rennkontoret eller det sted som lagledermøtet har bestemt.  
 
393.2.2  Protest mot påståtte feil i den offisielle resultatlisten eller regelbrudd  
   etter at konkurransen er over sendes rennsekretær. 
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393.3  Frist for innlevering av protest 

393.3.1  Mot utøvers deltagelse. 
   - før konkurransen starter. om mulig før trekning 
 
  Protest mot en deltakers tillatelse til å starte skal leveres skriftlig til  
   rennsekretæren før konkurransen starter, om mulig før trekningen. 
 
393.3.2  Protest mot løypa eller løypeforholdene skal leveres skriftlig til rennsekretær 
   senest 15 minutter etter at offisiell trening er over.  
 
393.3.3  Protest vedrørende oppførsel til en annen deltaker, trener, leder eller 
   arrangør må overleveres skriftlig til rennsekretær senest 1 time etter at  
   den uoffisielle resultatlista er publisert. 
   Juryen kan forkorte denne fristen dersom det blir kunngjort på 
   lagledermøtet.  
   For aldersgruppene 15 år og yngre er protestfristen 15 minutter. 
 
393.3.4  Protester mot tidtaking eller utregning må overleveres skriftlig til  
   rennsekretær senest 15 minutter etter at den uoffisielle resultatlista er  
   publisert. 
 
393.3.5  Protest på en juryavgjørelse må overleveres skriftlig til  
   rennsekretær senest 15 minutter etter at den uoffisielle resultatlista er  
   publisert. 
 
393.3.5  Protester mot påståtte feil i den offisielle resultatlisten eller regelbrudd  
   etter at konkurransen er over, innsendes til rennsekretær senest 8 dager  
   etter rennet. (Protester under pkt.362.1.5 i internasjonale renn sendes FIS'  
   kontor og fristen er her 1 måned. ) 
 
 
393.3.6  Avgjørelsen publiseres med det samme avgjørelsen er fattet, med påført tid for 
   offentliggjøring. 

393.4  Innlevering av protest 
 
393.4.1  Protesten må leveres skriftlig. 
 
393.4.2  Protesten må nøyaktig beskrives. Bevis må innleveres, og vitner må avhøres. 
 
393.4.3  Sammen med protesten skal det medfølge et gebyr på NOK 250.-  
  (I internasjonale renn er gebyret SFR 100.-.) 
 
393.4.4  Protesten kan trekkes tilbake av den protesterende part før saken er behandlet av  
   juryen. Det innbetalte depositumet betales da tilbake.  
   Det er imidlertid ikke tillatt å  trekke protesten tilbake etter at juryen eller et  
   jurymedlem pga tidsnød har tatt en ”foreløpig avgjørelse” i saken. 
  
393.4.5  Protester som ikke er innlevert i tide eller uten at protestavgiften er betalt, skal 
  ikke behandles.  

393.5 Myndighet. 
Følgende personer har myndighet til å innlevere protest: 
- Det nasjonale skiforbundet 
- lagleder 

393.6   Organisering av behandling av protester til juryen 
 
393.6.1  Juryen møtes for å fatte vedtak om protesten på en fastsatt tid og sted 
   som er kunngjort. 
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393.6.2  Lagleder skal alltid ha anledning til å være tilstede når løper forklarer seg. 
   Under behandlingen skal kun juryens medlemmer være til stede. 
   TDen leder saksbehandlingen. Referatet av saksbehandling og beslutning skal 
  oppbevares og signeres av alle tilstedeværende juryenen, som har stemt.  
  Ved stemmelikhet har TD dobbeltstemme. 
    
393.6.3  Juryens avgjørelse skal så raskt som mulig etter rettegangen publiseres på  
   oppslagstavler med tidspunkt for publisering påført.  
 
 
394  ANKE 
 
   Se fellesreglementet pkt 225 
  
 
 

 


