BIRI IL – SKI
ØNSKER VELKOMMEN TIL

MADSHUSSPRINTEN 2018
BIRI IDRETTSPARK
LØRDAG 10.FEBRUAR 2018 Kl. 11:00

Biri IL’s Ski ønsker alle deltagere lykke til, og vi håper at
alle får en trivelig dag i Biri Idrettspark denne lørdagen!
Følg med på våre hjemmesider www.biriil.no for oppdatert
informasjon om Madshussprinten 2018
Det er 13. gang vi arrangerer Madshussprinten, i år med ny løypetrasee.
Rennet inngår i Madshus Ski-Festival som foregår i Gjøvikregionen i februar.

Rennleder:
Løypesjef:
TD:
Rennstart:
Stilart:
Leie av Brikke
Organisering:

Kuldegrense:
Startnummer:
Lisens:
Startkontingent:
Garderober:
Kafé/Kiosk
Premiering:

Parkering
Klage

Martin K. Sveum
Jan B. Leirhol
Klaus Tyldum
Lørdag 10 februar:
Første start kl. 11:00
Klassisk, tidtaking med brikke for klassene 11 – 16 år
50,- pr brikke fra 11 år.
J/G 08 år – J/G 10 år – Sonerenn Sprint ca. 800 m
J/G 11 år – J/G 12 år – Sprint ca. 1000 m
J/G 13 år – J/G 16 år – Sprint ca. 1000 m
Klassene J/G 11 år – J/G 16 år får gå to runder, prolog
og finale. Finaleheatene settes opp etter rangering fra
resultater i prologen, hvor de 6 beste går A finale, de 6
nest beste B finale osv.
Løypevaktene kan ved behov delta i juryen.
Barn og ungdom: – 15 grader målt på arena ved
rennstart.
Hentes klubbvis på rennkontor i klubbhuset, og
returneres rennkontor.
Løpere som har fylt 13 år skal ha gyldig lisens.
J/G 8-16 år kr. 100,
Etterfaktureres til klubbene.
Garderober med dusj i klubbhuset til Biri IL
Kafe i storsalen i 2 etg. I klubbhuset til Biri IL
Full premiering i alle klasser. Premieutdeling
gjennomføres fortløpende så fort det lar gjøre etter at
offisielle resultatlister er klare for de enkelte klasser.
8 par Madshusski er uttrekkspremie blant alle deltagere
i Klassene J/G 11 år – J/G 16 år
Ved Klubbhuset / Arenaen. Pris kr. 50 pr. kjøretøy.
Depositum 250,- ved fremsetning av klage som
tilbakebetales kun dersom klagen tas til følge.

All trening og oppvarming i løypetraseen er forbudt. Det er egen
trenings-/oppvarmingstrase som skal benyttes.
Besiktigelse av løype kan kun skje før rennstart og frem til kl. 10:45.
Det vil også åpnes for en 15 minutters periode for besiktigelse av
løypen mellom ca. 11:45 og 12:00. Nærmere tidspunkt for denne
siste besiktigelsen gis som del av Startlisten som publiseres Fredag
9 Januar.
Viser ellers til løypekart/løypeprofil på de neste sidene.

Kort Løype (Ca. 800 m)

Løypeprofil kort Løype:

Lang løype (Ca. 1000 m)

Løypeprofil lang Løype:

