Petit Tour De Tistedal

Startnummer:
Utdeling skjer individuelt fra kl 09:30
renndagen, ved rennkontoret ved
Tistedalen Skianlegg.
Tidtagning: Eqtiming.
Parkering:
Stor parkeringsplass i tilknytning til
arenaområdet ved Tistedalen
Skianlegg. P-avgift utgjør kr 50.
Startkontigent: I hht, Norges
skiforbunds satser. Klubber faktureres
samlet etterskuddsvis.
• Kr. 100 pr start, for jenter/gutter
8-16 år.
• Kr 115 pr start, for junior 17-20 år.
• Kr 130 per start, for Senior/
Veteran.
Lisens: NSFs obligatoriske
skiforsikring må være betalt for løpere
som har fylt 13 år.

Tistedalen FL arrangerer lørdag 9. og søndag 10
en mini-tour på rulleski. Touren består av følgende
distanser:

• Lørdag renn 1, klassisk prolog.
• Lørdag renn 2, normaldistanse i fristil. (KM distanse)
Kretsmestere for klassene f.o.m 13 år og eldre.

• Søndag fellesstart med skibytte. (Klassisk/fristil)
På lørdagen er det satt opp klasser for løpere som
aldersmessig ikke kvalifiserer til KM-deltagelse, dvs 12 og
yngre. For disse utøverne teller rennet som et ordinært
kretsrenn.
Det vil bli kåret sammenlagtvinnere i mini-touren for
klasser f.o.m 13 år og oppover.
Samtlige konkurranser avholdes i rulleskianlegget i
Tistedalen Skianlegg ved Ertemoen i Halden. Første start
vil være lørdag 9/9 kl 11:00.

Påmelding: Via Sportsadmin innen
onsdag 6 sept. 2016 kl 23:59
Etteranmelding: Frem til kl: 09:00
fredag 8 september mot dobbel avgift.
Premiering: I hht Skiforbundets
regler. Premieutdeling foregår
fortløpende, etter hvert som klassene
avslutter sine konkurranser.
Rennleder: Trond Andersen, TFL.
Telefon: 90847456
E-post: trond@fibreworks.no
TD:

Vi er dessverre denne gangen forhindret fra å kunne tilby
låneski til utøvere, og henstiller følgelig til løpere i
samtlige klasser å stille med egne ski. I klassene G/J 12
og yngre hvor vi forutsetter at løperne benytter ski med
rullemotstand tilsvarende Swenor Skate JR( 1´er - hjul).
For øvrige utøvere vil det være standard rulleski med
gummierte 2ér-hjul som er tillatt benyttet. Gjelder
konkurranser både lørdag og søndag.
Veibeskrivelse:
https://www.google.no/maps/place/Tistedalen+Skianlegg/
@59.1219961,11.4825339,15z/data=!4m5!3m4!
1s0x0:0xfe3ef81c43ea4239!8m2!3d59.1219966!4d11.4825341?
hl=no

