Ingierkollen Rustad Slalomklubb
inviterer til slalåmrenn

Mr IRS 2021 - Skiglede med Andresen
Lørdag 16. januar 2021
Sted:
Gren:
Porttyper:
Klasser:
Program:

Ingierkollen slalåmsenter (Oppegård) www.ingierkollen.no
Slalåm. Det skal stikkes med enkeltstaur
Det vil bli stukket med langstaur for U14/U16 og kortporter for
U12
Gutter – U12/U14/U16

Rennkontor åpner/nummerutdeling lagvis
Lagledermøte ved start på toppen av bakken
Besiktigelse 20 min, kun en runde, innslipp i 10 min
Rennstart 1 omg
Besiktigelse 20 min, kun en runde, innslipp i 10 min
Rennstart 2 omg
Premieutdeling

U12
08:30
08:45
09:00
09:30
10:30
11:00
12:00

U14/U16
12:30
12:45
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00

Tider etter rennstart 1 omg kan bli justert og annonseres av speaker
Påmelding:
Påmeldingsfrist:
Rennleder:
Startkontingent:
Betaling:

www.minidrett.no
Innen onsdag 13. januar, kl. 23:59, eller når rennet er fullt
Haakon Knudsen – tel 959 38 803
NOK 150,Gjøres på www.minidrett.no

Med bakgrunn i føringer gitt fra Norges Skiforbund vil arrangementet gjennomføres som et
kretsrenn og kun deltakere hjemmehørende i Oslo Skikrets vil tillates å starte. Vi ber om at
andre løpere ikke melder seg på, da de vil bli fjernet før trekning og ikke få refundert
startkontigent.
For å begrense antall personer som er til stede samtidig i bakken vil vi først gjennomføre
renn for U-12 og deretter for U14/U16. Vi ber om at maks en foreldre/foresatt per løper er
med i bakken. Ved høy påmelding kan vi måtte sette begrensninger som gjør at ikke alle
foreldre/foresatt kan være i bakken under gjennomføring. Vi tror ikke dette skal være
nødvendig med den delingen som nå er gjort, men vil informere om dette så snart
påmeldingsfristen utløper. Vi ber også om at U-12 løpere forlater bakken umiddelbart etter
premieutdeling og at U14/16-løpere ikke kommer i anlegget tidligere enn til åpning av
rennkontoret. Det vil ikke være anledning til etteranmelding. Maks antall deltakere i U12 er
150 og i U14/U16 75 per klasse.
Alle smittevernsregler gjelder for alle deltakere, trenere og ledsagere under hele
arrangementet. Det oppfordres til bruk av privat transport til og fra bakken.

Ingierkollen Rustad Slalomklubb ønsker alle hjertelig velkommen!

