Torsdag 07. februar kl. 17.30 : Sprintstafett, fristil.
Sprintstafett for klasse 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år,
junior og senior.
Lørdag 09. februar kl. 11.00 :

Eiker skiathlon.
Skiathlonrenn, klassisk og fristil.
Intervallstart fristil for 12 år og yngre.

Søndag 10. februar kl. 11.00 :

Eiker langdistanse.
Klassisk langdistanse,
klassevis fellesstart for 13 år og eldre.

Vi takker våre hovedbidragsytere:

Felles informasjon for alle arrangementene.
Arena:

Skifestivalen arrangeres på Ormåsen skistadion i Øvre Eiker
Reservearena: Heistadmoen, Kongsberg. (eventuell flytting avgjøres 31.01)

Adkomst:

Merket fra E 134 / Rv. 35 vest for Hokksund.

Parkering:

Parkering på anviste plasser, avgift kr. 70.- pr. dag inkl. program.

Startkontigent:

Jenter / Gutter
Jenter / Gutter
Senior.
Lag i sprintstafett

inntil 16 år.
17 – 20 år.
(inkl. brikkeleie)

Kr. 100.Kr. 115.Kr. 130.Kr. 250.-

Lørdag og søndag:
For løpere 8-10 år er det ingen kostnader med brikkeleie.
For løpere 11-16 år påløper brikkeleie (kr. 50.- pr. renn) dersom
ikke brikkenummer oppgis i påmeldingen. Brikkeleie for 17 år og
eldre er kr. 100.- pr. renn
Startkontingent faktureres klubbene etter rennet.
Premiering:

Full premiering 8-16 år.
17 år – Sen: ½ premiering.
Vanlig premiering for hvert løp, samt trekning av gavepremier blant
alle fullførte. Premieutdeling vil finne sted etter hvert som
resultatene foreligger, tidligst 30 min. etter siste målgang i klassen.
Tidspunkt for premieutdeling vil slås opp på informasjonstavlene.

Garderober:

Det er garderober og dusjmuligheter.

Påmelding:

Benytt Online påmelding via terminlisten.
Stafettpåmeldinger kan eventuelt meldes pr. E-post:
thoringe.tollehaugt@asplanviak.no
Påmelding skal være arrangøren i hende mandag 04.02.19 for
sprint stafetten og onsdag 06.02.19 for Eiker Skiathlon.

Det er viktig og overholde denne fristen,
på grunn av startoppsettene.
Maksbegrensning:

Det er en maks. begrensning på 50 deltakere i hver klasse i
lørdagens renn.

Sprintstafett 07.02. 2019
Første start er kl. 17.30. Rennkontoret er åpent fra kl. 16.45.
Klasseinndeling /
Distanser.

Jenter 11 – 12 år
Jenter 13 – 14 år
Jenter 15 – 16 år
Jenter junior.
Gutter 11 – 12 år
Gutter 13 – 14 år
Gutter 15 – 16 år
Gutter junior
Kvinner senior
Menn senior

2 x 2 runder av 650 m
2 x 3 runder av 650 m
2 x 3 runder av 800 m
2 x 3 runder av 800 m
2 x 2 runder av 650 m
2 x 3 runder av 650 m
2 x 3 runder av 800 m
2 x 3 runder av 800 m
2 x 3 runder av 800 m
2 x 3 runder av 800 m

Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil

To deltagere på hvert lag. Jenter kan gå i gutteklasse.
Eldste deltaker på laget, er bestemmende for klasseinndelingen.

Eiker Skiathlon 09.02.2019
Første start er kl. 11.00. Rennkontoret er åpent fra kl. 09.30 og kafeteria er åpner kl. 10.00
Rennet går som skiathlon, med klassisk først, fellesstart.
Klassene 8-12 år: Renn i fristil med intervallstart.
Klasseinndeling /

Jenter / Gutter
Jenter / Gutter
Jenter / Gutter
Jenter / Gutter
Jenter
Gutter
K senior
M senior.

til og med 12 år.
13 – 14 år.
15 – 16 år
17 – 18 år.
19 – 20 år.
19 – 20 år.

2 km
2 km + 2 km
3 km + 3 km
5 km + 5 km
5 km + 5 km
10 km + 10 km
5 km + 5 km
10 km + 10 km

Det er vanlig klasseinndeling for hvert årstrinn
i henhold til Norges skiforbunds reglement.

Det er obligatorisk skibytte for alle utøvere som går skiathlon,
bytte av staver og støvler er frivillig. Krav til stavlengde for klassisk
skal overholdes.

Eiker Skifestival Langløp 10.02.2019
Første start er kl. 11.00. Rennkontoret er åpent fra kl. 09.30 og kafeteria er åpner kl. 10.00
Rennet går i klassisk stil, fellesstart.
Klassene 8-12 år: Renn i klassisk med intervallstart.
Klasseinndeling /

Jenter / Gutter
Jenter / Gutter
Jenter / Gutter
Jenter / Gutter
Jenter / Gutter

til og med 10 år.
11 – 12 år.
13 – 14 år.
15 – 16 år
17 år og eldre

2 km
3 km
5 km
10 km
15 km (10 km + 5 km)

Det er vanlig klasseinndeling for hvert årstrinn
i henhold til Norges skiforbunds reglement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seeding:

I lørdagens skiathlonrenn vil det bli foretatt seeding i klassene
13 år og eldre hvor det er flere enn 20 deltakere. Dette for å ivareta
sikkerheten i startfeltet, og redusere uaktsomme passeringer.
Grunnlaget for seeding er sesongens KM renn. De fem beste i KM
klassisk og KM fristil vil bli seedet. Løpere fra andre kretser seedes
ved sine respektive KM. Topp 3 plasseringer fra andre større renn i
inneværende sesong, kan også legges til grunn for seeding.

Stakefrie soner:

Det legges opp til stakefrie soner (diagonalsoner) for alle
klassiskøvelser. Disse vil bli merket i terrenget og vises på løypekart
i startprogrammet / oppslagstavle.

Stavlengder:

Gjeldende rennreglement tilsier at lengde på staver i klassisk, ikke
skal overstige 83 % av kroppshøyde (inkl. skistøvler). Stavlengde
måles fra pigg til innfesting av håndstropp. Måleutstyr vil være
tilgjengelig før start, for egen kontroll. Juryen kan ta stikkprøver.

Øvrig informasjon:

Det blir benyttet emit-brikker på rennene. Det legges opp til
passeringstider i skiathlonrennet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overnatting:

Det finnes følgende muligheter i området:
Sanden Hotell, Hokksund
Langebru Gjestegård
Hokksund Camping

