VELKOMMEN TIL MIDT I DRAMMEN
Rulleskiskyttershow, aldersbestemte klasser
15-21 år.

Bragernes Torg, Drammen, 09. Juni 2018.

MIDT I DRAMMEN 2018 arrangeres av World Cup Drammen i nært samarbeid med
skiskytterklubbene Lier IL, Drammen Strong og Simostranda IL. Vi ønsker velkommen til både
norske og utenlandske eliteutøvere fredag og lørdag samt klassene ungdom og junior (15-21 år,
født 2004 og eldre) på lørdag formiddag. På grunn av arrangementets art vil det bli
deltagerbegrensning og løpere fra Buskerud som ønsker være med er forhåndspåmeldt når
påmeldingsfrist åpnes i klassene 15-21 år.

PROGRAM 15-21 ÅR
Lørdag 9. juni
07:25 – 08:00
08:05 – 08:50
09:00 – 09:40
09:45 – 11:00
11:05 – 12:50
12:55 – 14:15
14:30

Innskyting 15 (f. 2004)-16 (f. 2003) år
Kvalifisering 15-16 år (1 runde-liggende-1 runde-liggende-1 runde-mål)
Finaler 15-16 år (1 runde-liggende-1 runde-liggende-1 runde-mål)
Innskyting 17-21 år
Kvalifisering 17-21 år (1 runde-liggende-1 runde-stående-1 runde-mål)
Finaler 17-21 år (1 runde-liggende-1 runde-stående-1 runde-mål)
Premieutdeling på Torgscenen
Finalene består av 8 utøvere i hver klasse.

Alle tider er ca. tider. Oppdatert program legges ut på www.midtidrammen.no

ANKOMST TIL ANLEGGET

Arenaen er i Drammen sentrum på Bragernes torg. Klikk her for å se området

STARTKONTINGENT
17-21 år kr 200,15-16 år kr 170,Betaling ved påmelding. Ingen tilbakebetaling.

PÅMELDING

Online påmelding via www.eqtiming.no.
Frist for påmelding: Mandag 4. Juni 2018 kl. 23:59, men hver klasse stenges ved full booking.
Påmeldingen åpner onsdag 9. mai kl 10:00.
Det vil ikke være venteliste for dette arrangementet.
For kvalifiseringen vil startrekkefølgen for klassene 17 år og eldre være sammenlagtlisten fra
Norges Cup sesongen 2017/18. For de urangerte vil det bli gjennomført trekning. For klassene
15/16 år blir det ordinær trekning.
Ved spørsmål knyttet til påmelding, ta kontakt med tidtakersjefen.
Tidtakersjef: Vigdis Thingelstad
E-Post:vigdis@idrettsforbundet.no
Tlf: +47 41900020
SIKKERHET
Vi minner om våpenlovens krav om at ingen under 16 år skal ferdes til og fra standplass med
våpen og/eller ammunisjon uten følge med ansvarlig voksen person. Våpen skal bæres i futteral
utenfor standplass.
Det er påbudt med godkjent hjelm CE og EN 1078 uten modifiseringer under trening og
konkurranse på rulleski. Hjelmens stropp skal være festet under haka.

LISENS

Skiskytterklubbene er ansvarlige for at alle løperne har betalt lisens og gjennomgått
sikkerhetsbestemmelsene. For de som ikke har betalt lisens kan man løse engangslisens
på rennkontoret, kr. 70,- pr. konkurranse. Oversikt over hvem som har betalt lisens finner du på
følgende link:
http://skiskyting.no/no/arrangement/nyttig_informasjon/oversikt_over_lisenser/

TIDTAKERBRIKKE
Det benyttes kun brikker fra SIWIDATA, blir påsatt utøver rett før start av arrangøren.
SKIVER
Det benyttes 8 stk. Kurvinen metallskiver i konkurransene.

RENNKONTOR

Rennkontoret ligger i tilknytning til tidtaking og utøvertelt ved skytebanen.
Åpningstider:

Fredag:
Lørdag:

12:00 – 20:00
07: 00– arrangementets slutt

OVERNATTING

Følgende steder har arrangør gjort avtale om overnatting:
Scandic Ambassadeur Drammen
Strømsø Torg 7, 3044 Drammen
Tlf: +47 31 01 21 00
E-post: ambassadeurdrammen@scandichotels.com

Avstand: 200 meter

Reservasjonsnummer: 46565344
Reservasjonsfrist: 22. Mai 2018

PARKERING

Det blir ikke egne parkeringsplasser tilknyttet arrangementet, men det er god kapasitet i byens
parkeringsanlegg. Avgiftsbelagt parkering må påregnes.

RULLESKI

Det utleveres rulleski før start. Rulleskiene skal leveres tilbake til arrangøren umiddelbart etter
målpassering.

HJEMMESIDE OG SOSIALE MEDIER
Nettside: www.midtidrammen.no
Facebook: www.facebook.no/midtidrammen

TEKNISK DELEGERT

Tore Bøygard
E-Post: tore.boygard@sdsl.no
Tlf: +47 91797559

RENNLEDER
Jens Schjerven
E-Post: jens.schjerven@gmail.com
Tlf: +47 93262923

VELKOMMEN TIL SPENNENDE DAGER I DRAMMEN
Oppdatert: mandag 7. mai 18 kl. 11:44

