
 
PROGRAM OG VIKTIG INFORMASJON NORDEA – TV CUP 5 FINALE 

 

Lørdag 18/3: 

NB! Alle løpere 13 år og eldre beholder startnummeret sitt hele dagen.  

Altså samme nr. på sprint kl. 09.00 og fristilrennet kl. 14.00. 

Fristilrennet er trukket på nr. men systemet har tatt hensyn til seedingen derfor ganske lik 

rekkefølge som sprinten.  

 

Kl. 09.00 Sprint prolog 

Seedet etter Nordea Cup sammenlagt med leder først, etterfølges av direkte 

A, B og C finaler i hver klasse. 

6 stykker i hvert heat. Hvis 7 stykker starter, starter 7. mann bak i samme 

heat. Hvis kun 1 løper i klassen, starter den sammen med nærmeste klasse i 

finalen (eks. K Senior og K19/20).  Dette for å unngå at noen må gå finalen 

alene.  

Løpstiden i prologen er med og danner grunnlag for jaktstart på søndag. I 

tillegg gir plasseringene i finalen fratrekk i tid til jaktstarten etter tabell. 

 

Kl.12.00 Friteknikk G/J 8 – 12 år 

 

Kl. 13.00 Barneskirenn for klassene opp til 8 år 

Påmelding på rennkontoret. 

 

Kl. 14.00 Friteknikk mellomdistanse 13 år og eldre 

NB! Sjekk starttid. Dere starter ikke i kronologisk rekkefølge. 30 sek intervall. 

Løpstiden er med og danner grunnlaget for jaktstarten på søndag. I tillegg får 

de 3 beste plasseringene fratrekk i tid med 15 sek for 1. plass, 10 sek for 2. 

plass og 5 sek for 3. plass 

 



 
  

Søndag 19/3: 

 

Kl. 10.00 Klassisk G/J 8 – 12 år 

 

Kl. 12.00 Jaktstart klassisk 13 år og eldre 

 

 

 

Parkering: Muligheter for kjøp av 2-dagers til 100,- og 1-dags til 50,-. 

  Husk kontanter. 

 

Premieutdeling: 

Lørdag:  

Kun premieutdeling for klassene 8-12 år – avholdes ca. 20 min etter at 

resultatlistene er hengt opp.  

 

Søndag:  

- Premieutdeling 8-12 år - ca. 20 min etter at resultatlistene er hengt opp.  

- Premieutdeling for 13 år og eldre - ca. 20 min etter at resultatlistene er 

hengt opp (premier for hele helgen/TV cup 5). 

- Premieutdeling fra Kretsen, Nordea Cup 2017 - når resultatlister er klare. 

 

 

Løypekart: Legges ut på hjemmesiden når klart. Henges opp på stadion. 

Løypelengder kan ha små avvik fra innbydelsen pga. snøforhold. 

  

HÅPER ALLE FÅR EN FLOTT SKIHELG HILSEN RUNAR SKI  

 



 
  

 
 
TV – Cup Finale  
MINI - TOUR 

 
 
Det arrangeres sprint prolog og direkte finaler. 
Løpstiden i prologen er med og danner grunnlag for jakstart på søndag.  
I tillegg gir plassering i finalen fratrekk i tid til jaktstarten etter tabell. 
 
 

Tabell   

1. 30 sek 

2. 27 sek 

3. 24 sek 

4. 23 sek 

5. 22 sek 

6. 21 sek 

7. 16 sek 

8. 15 sek 

9. 14 sek 

10. 13 sek 

11. 12 sek 

12. 11 sek 

13-15. 5 sek ; 16-20. 4 sek ; 21-25. 3 sek ; 26 – 30. 2 sek 

Løpstiden på klassisk mellomdistanse på lørdag er med og danner 

grunnlag for jaktstarten på søndag. I tillegg får de 3 beste 

plasseringene fratrekk i tid med 15 sek for 1. plass, 10 sek for 2. plass 

og 5 sek for 3. plass 

 

3 av 5 renn teller sammenlagt i Nordea TV-Cup. 

Finale teller 1.5 ganger vanlige renn. 

 


