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200 Innledende bestemmelser – formål, virkeområde, mm. 
 
200.1 Formål 
 NSFs Fellesreglement har som formål å regulere forholdet mellom NSF med 

tilhørende organisasjonsledd (skikretser og idrettslag) og enkeltmedlemmer tilsluttet 
idrettslag hva gjelder blant annet arrangering av og deltakelse i konkurranser som er 
terminfestet i NSFs terminliste i Norge. 

 
200.1.1 I internasjonale konkurranser gjelder regler fastsatt av FIS (ICR), NSFs 

reklamebestemmelser gjelder også såfremt de ikke er i motstrid med FIS regler og 
bestemmelser. 

 
200.1.1.1 Ved en eventuell motstrid mellom dette Fellesreglementet og grenreglementene 

gjelder dette Fellesreglementet. 
 
200.2 Virkeområde 
 NSFs Fellesreglement gjelder for alle NSF organisasjonsledd (skikretser, 

Skiforeningen og idrettslag/klubber som er tilsluttet NSF) samt for alle 
enkeltmedlemmer tilsluttet NSFs idrettslag/klubb. 

 
200.2.1 I tillegg gjelder dette Fellesreglementet for ikke-medlemmer som deltar i konkurranser 

på NSFs terminliste, alle akkrediterte personer, funksjonærer og andre som har 
befatning med nevnte rennarrangement Om representanter for løpere, se pkt. 
206.2.5.1. 

 
200.2.2 Nevnte organisasjonsledd og personer/løpere plikter å gjøre seg kjent med NSFs 

Fellesreglementet, NIFs lov kapittel 11 (straffebestemmelser), kapittel 12 
(dopingbestemmelser) kapittel 13 (avtaler mellom idretten og næringslivet) og kapittel 
14 (Rettighetsbestemmelser mv) samt andre bestemmelser som gjelder for det 
aktuelle rennet (for eksempel de særlige bestemmelser for hver enkelt gren). 

 
200.2.3 I internasjonale renn (FIS-renn) plikter de samme organisasjonsleddene og 

personer/løpere å gjøre seg kjent med FIS-reglementet og tilhørende bestemmelser. 
 
200.3 Endringer og frist for endringsforslag 
 Skistyret vedtar endringer i dette Fellesreglementet, jf. NSFs lov § 27 b.10. 
 
200.3.1 Lov- og påtaleutvalget (LPU) skal avgi uttalelse om alle endringsforslag, jfr. NSFs lov 

§ 38, første ledd. 
 
200.3.2 Grenkomiteene kan vedta endringer som gjelder renn-spesifikke bestemmelser i 

rennteknisk del i de respektive grenreglementene. I tilfeller hvor slik endring medfører 
nødvendig tilpasning i Fellesreglementet godkjenner administrasjonen dette etter 
fullmakt fra Skistyret. Se pkt. 200.3.1 og 200.5.5. 

 
200.3.3 NSFs idrettslag og skikretser kan fremme endringsforslag til NSF senest innen 31. 

desember hvert år.  
For behandling av forslag til reglementsendringer gjelder instruks vedtatt av Skistyret. 

 
200.3.4 Ikrafttredelse 

Endringer trer i kraft fra vedtakelsestidspunktet, eller annet tidspunkt fastsatt av 
Skistyret. Alle endringer skal bekjentgjøres på NSFs hjemmeside, 
www.skiforbundet.no, og til Skikretsene. 

 
200.4 Forskrifter (spesielle bestemmelser) 
 Skistyret kan gi administrasjonen fullmakt til å gi forskrifter (spesielle bestemmelser) til 

dette Fellesreglementet. Slike forskrifter kan ikke være i strid med noen av 
bestemmelsene i dette Fellesreglementet eller i grenreglementene, og forskriftene skal 
bekjentgjøres på NSFs hjemmeside. 
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200.5 Begreper og definisjoner 
 
200.5.1 Norges Skiforbund (NSF) 
 NSF er iht. NSFs lov § 2 en sammenslutning av idrettslag som driver skiidrett. I dette 

reglement er NSF definert som NSFs organer (Skitinget, Skistyret, grenkomiteer og 
administrasjon) og det aktuelle organ skal fremkomme av teksten på de ulike punkter. 

 
200.5.2 Organisasjonsledd 
 NSFs organisasjonsledd er Skiforbundet, skikretsene og idrettslag/klubber tilsluttet 

NSF samt Skiforeningen. 
 
200.5.3 Reglementer 
 NSFs reglementer består av dette Fellesreglementet (NSF Fellesreglementet) og 

rennreglementene for den enkelte gren, benevnt grenreglementer, samt også grenvise 
særbestemmelser for den enkelte skisesong. 

 
200.5.4 FIS (Det internasjonale skiforbund) 

FIS regulerer konkurranseaktiviteten for alle internasjonale renn (FIS renn) ved FIS 
reglementet (FIS International Competition Rules, ICR) med tilhørende tilleggsregler 
og bestemmelser (Precisions). 

 
200.5.5 Spesielle grenspesifikke bestemmelser (forskrifter) 
 Utfyllende renntekniske eller administrative bestemmelser, spesielle bestemmelser for 

sesongen, i tillegg til grenreglementene som utarbeides av grenkomiteene iht. 200.3.2, 
legges frem for NSFs administrasjon som godkjenner disse etter fullmakt fra Skistyret. 
Se 200.3.2. 

 
200.5.6 Idrettslag/klubb 
 Det lovfestede begrep idrettslag erstattes noen steder i dette reglement av begrepet 

klubb fordi dette begrepet er innarbeidet i flere sammenhenger, f.eks. klubbrenn. 
 
200.5.7 Løper (utøver) 
 Det generelle begrepet utøver som er blitt brukt erstattes i dette reglement av det 

tradisjonelle skibegrepet løper (skiløper). 
 
200.5.8 Konkurranser/renn/arrangement 
 Det generelle begrepet konkurranse erstattes mange steder i dette reglement av det 

tradisjonelle skibegrepet renn (skirenn). Konkurranse/renn omfatter den renntekniske 
delen.  

 
 Konkurranser/renn i dette reglement betyr renn på NSFs terminliste godkjente / 

approbert av Skistyret. Tilsvarende for konkurranser/renn på FIS’ terminliste godkjent 
av FIS styre. 

 
200.5.9 Arrangement 
 Arrangement er betegnelsen på rennarrangmenter med ett eller flere renn med 

tilhørende sosiale, organiserte aktiviteter.  
 
200.5.10 Skisesong 
 Skisesongen i Norge går fra 1. mai til 30. april påfølgende år. 
 FIS definerer den internasjonale skisesongen fra 1. juli til 30. juni påfølgende år. 
 
200.5.11 Aldersklasser og klasseinndeling 
 En løpers aldersklasse er definert ut fra den alder løperen fyller i det aktuelle 

kalenderåret 1. januar – 31. desember. I samme skisesong gjelder samme 
aldersklasser i renn til og med 31. desember som i renn etter 1. januar. 

  
 Grenene har i noen tilfeller avvikende klasseinndeling. Dette fremgår av spesielle 

bestemmelser, se www.skiforbundet.no  
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200.5.12 Terminliste 
 NSFs offisielle terminliste publiseres på www.skiforbundet.no. Terminlister publisert på 

annet sted eller på annen måte er ikke offisielle terminlister. 
 
 FIS’ terminliste (FIS Calendar) er tilgjengelig på www.fis-ski.com. 
 
200.5.13 NSF Teknisk Delegert (NSF-TD), FIS Teknisk Delegert (FIS TD), NSF 

Rennkoordinator (RK), dommere og andre jurymedlemmer. 
 
 Ved alle konkurranser godkjent (approbert) av NSF skal NSF eller skikretsene 

oppnevne en Teknisk Delegert (TD). TDs oppgaver og plikter fremgår av 
grenreglementene. 

 
TD er NSFs formelle representant i juryen i den enkelte konkurranse. TD er juryens 
formann. TDs oppgaver og plikter fremgår i grenreglementene. TD’s fremste oppgave 
er å påse og overvåke at den tekniske gjennomføringen av rennarrangementet er i 
henhold til NSFs regelverk. Han skal også informere og rettlede sine jurymedlemmer i 
tilstrekkelig grad.  

 
 TD er medlem av organisasjonskomiteen. 
 

NSF kan i tillegg oppnevne Rennkoordinator (RK) for alle nasjonale cuprenn og 
mesterskap. RKs oppgaver og plikter fremgår av respektive grenreglement. 

 
Som grunnleggende vilkår for å kunne bli oppnevnt som NSF teknisk delegert (NSF-
TD), i det praktiske benevnt som TD, NSF Rennkoordinator (RK), dommer, 
jurymedlem eller andre funksjoner oppnevnt av NSF i konkurranser som er 
terminfestet/godkjent av Skistyret eller Skikretsene, må vedkommende inneha gyldig 
medlemskap i et idrettslag/klubb tilsluttet NSF på det tidspunkt oppnevnelsen skjer, jfr. 
NIFs lov § 10-6.  De øvrige vilkår fremgår i det respektive grenreglement. 
Kontrollen med at slikt gyldig medlemskap innehas påhviler oppnevningsmyndigheten 
i den enkelte gren, resp. Skikrets. 

 
Oppnevningsmyndigheten er forskjellig fra gren til gren. Med unntak av NM, HL og 
andre større nasjonale renn er oppnevningsmyndigheten underlagt grenkomiteene, og 
fremgår av grenreglementene. 
 
NSF er overordnet godkjenningsmyndighet unntatt ved kretsrenn. 
 

200.5.13.1 TD rapporterer til oppnevningsmyndigheten. Oppnevningsmyndigheten 
rapporterer eventuelt videre i NSFs organisasjon. 

 
Jurymedlemmer i grenene fremgår i grenreglementene. 
 

200.5.13.1.2 TD plikter å sende inn TD-rapporten senest og innen 1 dag etter at konkurransen er 
avsluttet. Samtlige juryprotokollasjoner og relevante dokumenter skal medfølge TD-
rapporten. 

 All rapportering skal foretas elektronisk. 
 
  
200.5.13.2 Det er juryen som er beslutningsmyndighet i tilknytning til gjennomføringen av 

konkurransen/rennet, og TD har ingen selvstendig beslutningsmyndighet unntatt før 
konkurransen/rennet starter og inntil juryen er oppnevnt. 

 
200.5.13.3 Skikretsene er selv ansvarlig for oppnevnelser av TD for sine kretsrenn. 
 
200.5.13.4 FIS oppnevner TD for internasjonale renn (FIS renn) tilsvarende. 
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201 Klassifisering av renn 
NSF har eiendomsretten til alle skikonkurranser som arrangeres etter NSFs 
terminliste, jf. også NIFs lov § 14-2 og NSFs lov § 16. NSFs eiendomsrett innebærer 
blant annet at NSF har rett til å stille betingelser for deltakelse, rett til å stille krav til 
arrangører av skikonkurranser samt rett til å utnytte de økonomiske muligheter som 
arrangementet gir grunnlag for (se nærmere kapittel 210). 

 
201.1 Rennkategorier 

De forskjellige typer renn som arrangeres i Norge har følgende benevnelser: 
 
201.1.2 Nasjonale renn 
 
201.1.2.1 Landsrenn 

Landsrenn omfatter Norges Cup renn. Landsrenn må godkjennes av NSF. 
 
201.1.2.2  Regionale renn og renn med andre betegnelser 

Se under rennreglementene for den enkelte gren. 
 
201.1.2.3 Kretsrenn 

Godkjennes av vedkommende skikrets. 
 
201.1.2.4 Sonerenn 

Sonerenn godkjennes av vedkommende skikrets. 
 

201.1.2.5 Klubbrenn 
 Klubbrenn er betegnelsen på interne renn i et idrettslag. Idrettslaget bestemmer selv 

hvem som kan delta. 
 
201.1.2.6 Turrenn og fjelltelemarkrenn 

Turrenn og fjelltelemarkrenn arrangeres bare som landsrenn og internasjonale renn. 
Om deltakelse og startberettigelse, se kapittel 203. 

 
201.1.2.7 Randonee (skialpinisme) 
 Konkurranser i Randonee reguleres i samsvar med reglement gitt av International Ski 

Mountaineering Federation (ISMF). Særskilte norske regler fremgår av reglement for 
Telemark. 
 

201.2 Andre aktiviteter/konkurranser 
Dette er konkurranser/aktiviteter som bestemmes i grenreglementene eller i et 
samarbeid mellom grenene. 

 
201.3 Nasjonale mesterskap (NM), hovedlandsrenn, kretsmesterskap, 

veteranmesterskap m.v. 
 
201.3.1 NSF organiserer nasjonale mesterskap i følgende grener: 

Alpint, freestyle, hopp, kombinert, langrenn, turrenn og telemark/fjelltelemarkrenn/ 
randonee. 

 
201.3.2 Mesterskap 
 
201.3.2.1 Norgesmesterskap (NM), startberettigelse 

I Norgesmesterskapene for senior og junior, samt Hovedlandsrenn, kan det som 
hovedregel bare delta norske borgere som er medlemmer av lag tilsluttet NSF og som 
fyller de kvalifiseringskrav og det krav til alder som de forskjellige øvelser forutsetter, 
og som er startberettiget etter kap. 203. 

 
Løpere uttas etter nærmere retningslinjer fra Skistyret. 

 
Rennprogrammene fremgår av grenreglementene eller spesielle bestemmelser for 
den enkelte gren. 
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201.3.2.1.1 Norgesmesterskap for senior og junior kan også ha status som internasjonalt renn. 
 
201.3.2.2 Utenlandske statsborgere som deltakere i nasjonale mesterskap 

Utenlandske statsborgere som har vært bosatt minst 2 år i Norge og vært medlem av 
lag tilsluttet NSF i minst 2 år ved påmeldingsdato, kan etter skriftlig søknad til NSF få 
tillatelse til å starte i nasjonale mesterskap i individuelle øvelser. 
Slik søknad skal sendes via løperens skikrets som skal avgi uttalelse til NSF. 

 
Søkeren må godtgjøre at han/hun for sitt opprinnelige nasjonale forbund ikke i 
foregående og/eller inneværende sesong i slike tilfeller har meldt seg på/startet/deltatt 
i: 
a) nasjonale mesterskap 
b) landsrenn eller 
c) internasjonale mesterskap. 
 

201.3.2.2.1 Utenlandske statsborgere som ikke oppfyller ovenstående betingelser, kan etter 
bekreftelse og tillatelse fra sitt nasjonale skiforbund, samt etter skriftlig søknad til NSF 
få tillatelse til å starte i NM, i individuelle øvelser. De skal kun tillates å starte i 
gjesteklasse.. De kan ikke bli norgesmestere og mottar ikke NM-medalje eller diplom. 

 
 I de tilfeller hvor NM-øvelsen er et internasjonalt renn, kan utenlandske statsborgere 

delta i selve rennet som vanlige deltagere. De mottar rennets premie og deltar på 
blomsterseremoni, men mottar ikke medaljer og diplom for NM. Det utarbeides to 
resultatlister, en for NM etter NSFs regelverk og en for FIS-rennet i hht FIS ICR. 

 
201.3.2.2.2 I lagkonkurranser og langrenn stafett kan én utenlandsk statsborger delta på hvert lag 

såfremt bestemmelsene i pkt. 203 er oppfylt (startberettigelse/skilisens). 
Løperen kan konkurrere internasjonalt for sin opprinnelige nasjon, men ikke 
konkurrere nasjonalt i denne nasjonen. 
 

201.3.2.3 Norgesmesterskapene, senior og junior, kan arrangeres som internasjonale renn. Kun 
norske statsborgere samt utenlandske statsborgere som kan delta iht. pkt 201.3.2.2 
kan bli norgesmestere. 

 
201.3.2.4 U-23 mesterskap (for aldersklassene f.o.m. 21 år t. o. m. 23 år), veteranmesterskap, 

plastmesterskap i hopp, landsfinaler etc. har status som landsrenn og skal ikke 
likestilles eller forveksles med Norgesmesterskapene. NSFs medaljer og diplomer 
deles ikke ut. I innbydelsen til slike renn som her er nevnt tillates ikke anvendt andre 
benevnelser enn de som er nevnt i første setning. 

 
201.3.2.5 Hovedlandsrenn for jenter og gutter 

Hovedlandsrenn kan arrangeres i alle skigrenene. I Hovedlandsrenn for jenter og 
gutter i klasse 15 og 16 år kan det bare delta løpere fra lag tilsluttet NSF. 
Rennprogrammene, påmeldinger m. m. kunngjøres på NSFs hjemmesider 
(terminlisten) og arrangørens tilsvarende. 

 
201.3.2.5.1 For utenlandske statsborgere gjelder pkt 201.3.2.2.1 tilsvarende. 
 
201.3.2.6 Landsdelsmesterskap 

Skistyret fastsetter den geografiske inndeling av landsdeler etter forslag fra 
grenkomiteene. Rennene er åpne for løpere fra lag i landsdelen. Rennene er ikke 
offisielle NSF-mesterskap og det fastsettes ingen felles dato sentralt. 

 
201.3.2.7 Kretsmesterskap 

Kretsmesterskapene er åpne for alle løpere fra lag tilsluttet NSF. Løpere fra lag 
tilsluttet andre skikretser deltar i gjesteklasse. 

 
201.3.2.7.1 På den dato som er fastsatt i NSFs terminliste skal det ikke arrangeres landsrenn for 

de grener/klasser KM gjelder, med unntak av turrenn. Skikretstinget avgjør i hvilke 
øvelser det skal kåres kretsmestere. 
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201.3.2.7.2 Det skal ikke arrangeres kretsmesterskap for barn 12 år og yngre. 
 
201.3.2.8 Klubbmesterskap 

Er åpne bare for løpere tilsluttet vedkommende idrettslag (internt for idrettslaget), som 
også avgjør i hvilke øvelser det skal kåres mester. 

 
201.3.2.8.1 Gjesteklasse kan opprettes. Deltakere i gjesteklasse kan ikke bli klubbmester. Det 

skal lages en egen premieliste for gjesteklasse. 
 
201.3.3 Internasjonale renn/FIS renn 

NSF må søke FIS om tillatelse til å arrangere internasjonale renn (FIS renn) i Norge. 
NSF innestår overfor FIS at arrangøren er godkjent av NSF. 

 
201.3.3.1 Internasjonale renn (FIS-renn) arrangeres etter bestemmelsene i FIS reglementer. 

(ICR). 
 Innenfor betegnelsen internasjonale renn kan man finne kategoriene eks.: OL/VM, 

World Cup (WC), Continentalcup (CoC), Skandinavisk Cup, Norges Cup (NC), renn i 
langrenn og vanlige internasjonale renn (FIS renn), se www.fis-ski.com. 

 
Skistyret fastsetter registreringsavgift (Calendar Fee).for arrangørene av 
internasjonale renn som NSF innbetaler til FIS. 
 
For internasjonale renn, se ICR (International Competition Rules/FIS Rennreglement 
pkt 201.) 

 
 
202 Terminlister, rennsøknader 
 
202.1 Generelt 

Det skal for hver rennsesong utarbeides terminliste for NSF. 
NSFs terminliste skal omfatte alle grener og alle renn som arrangeres i Norge av 
NSFs organisasjonsledd, inklusive kretsrenn og sonerenn, jfr. dog 202.1.1. 

 
202.1.1 Skikretsenes terminlister er utdrag av NSFs terminliste og skal omfatte alle renn som 

arrangeres av krets eller idrettslag innen skikretsen, unntatt klubbrenn (idrettslags-
renn). Terminlistene skal utarbeides slik at alle aldersgrupper/klasser og kategorier 
løpere så vidt mulig får et balansert og passende renntilbud i hele skisesongen. 

 
202.1.1.2 Den enkelte skikrets er ansvarlig for koordinering med nabo skikretsene. 
 
202.2 Godkjenning og publisering av terminlisten 
 NSFs administrasjon har etter fullmakt fra Skistyret ansvar for utarbeidelse og 

godkjenning av terminlisten. De enkelte grenkomiteer utarbeider terminlister grenvis. 
De enkelte skikretser utarbeider terminlister kretsvis. NSFs administrasjon trekker opp 
prosedyrer og retningslinjer samt koordinerer det praktiske arbeidet med NSFs 
terminliste i grener og skikretser. 

 
202.2.1 Det skal utarbeides en koordinert oversikt over terminlistens viktigste renn, NM, 

Hovedlandsrenn, Landsfinalen Alpint, mønstringsrenn, Cup- og rankingrenn og 
internasjonale renn i alle grener. 

 
202.2.1.2 NSFs offisielle terminliste publiseres på www.skiforbundet.no. 
 
202.3 Endring av terminlisten, flytting av renn, avlysning 
 
202.3.1 Endringer i terminlisten er vanligvis ikke tillatt. Eventuelle nødvendige endringer av 

dato, rennprogram og konkurransested godkjennes av TD, NSF resp. skikretsen/e der 
rennet arrangeres. For mesterskap, internasjonale renn og andre renn fastsatt av NSF 
og FIS, kan endringer ikke foretas uten godkjennelse av NSF resp. FIS. 
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202.3.1.2 Avgjørelsen om flytting eller avlysning skal ved mesterskap, Hovedlandsrenn, Norges 
Cup’er og landsomfattende finaler og landsrenn foretas senest 1 uke før. 

 
202.3.1.3 Dersom juryen på renndagen beslutter at rennet ikke kan avholdes, skal eventuelt 

avgjørelse om utsettelse og ny renndato tas av arrangøren i samråd med NSF eller 
angjeldende skikrets/er innen en uke etter opprinnelig renndato. Melding om endring 
skal sendes ut av arrangøren på en hensiktsmessig måte og det må sikres at den når 
alle skikretser samt alle lag som har meldt på deltakere. 

 
202.3.1.3.1 Påmeldte løpere som ikke har anledning til å starte på den nye renndato, har ikke krav 

på refusjon av betalt startkontingent. 
 
202.4 Flytting av mesterskap og andre større renn, reservearena 
 Tildeling av mesterskap vil foreligge fra NSF når søker har godtgjort å oppfylle de krav 

som NSF stiller, bl.a. utpekt reservearena, plan og budsjett for snøfrakting og/eller 
snøproduksjon.  Utpeking av reservearena skjer i samarbeid mellom søker, NSF og 
den klubb/krets som disponerer arenaen. 

 
202.4.1 Arrangører av finaler i landsomfattende konkurranser (cup’er) og eventuelle andre 

arrangement som hver gren anser for å være av tilsvarende betydning, skal innen 1. 
september i skisesongen ha utpekt reservearena eller ha godkjent plan og budsjett for 
snøfrakting og/eller snøproduksjon. 

 
202.5 Søknader om Norgesmesterskap senior og junior, Hovedlandsrenn og 

Landsfinalen alpint 
 
202.5.1 Søknader om tildeling av Norgesmesterskap, senior og junior, Hovedlandsrenn og 

Landsfinalen alpint skal være NSF i hende senest 1. oktober 2 år før arrangementet. 
Søknaden sendes pr e-post til NSF og skikretsen. Se www.skiforbundet.no for 
søknadsskjema og kriterier. Dersom det er flere enn en (1) søker fra en skikrets må 
skikretsen prioritere søknadene. Søknader som ikke prioriteres av skikretsen blir ikke 
behandlet i NSF. 

 
202.5.1.1 Arrangører som blir tildelt ovenfor nevnte arrangement, skal holde NSF og TD 

fortløpende underrettet om forberedelsene, med kopi av alle referater fra møter o.l. i 
organisasjonskomiteen. NSF skal godkjenne de offisielle informasjoner om 
arrangementet som arrangøren utarbeider. Komplett informasjon om arrangementet 
må være utarbeidet senest 3 mnd før arrangementstart. 

 
202.5.2  Så snart som mulig etter rennet skal arrangørene sende NSF en sluttrapport om 

arrangementet og om de erfaringer som ble høstet, vedlagt revisorgodkjent regnskap. 
 
202.6 Søknader om kretsrenn og kretsmesterskap 
 Skikretsene fastsetter søknadsprosedyre for kretsrenn og kretsmesterskap. 
 
202.7 Ettergodkjenning (etterrapprobering) av renn etter at terminlisten er ferdigstilt 
 Terminlisten ferdigstilles på fastsatt dato (september) etter at Skistyret har godkjent 

den. Etter denne dato er det normalt ikke anledning til å legge til nye renn. 
 

202.8 Organisering av rennarrangement 
 Det vises til Fellesreglementets pkt 210 og 211 for de nærmere bestemmelser 

angående organisering av rennarrangement. 
 
202.9 Søknader om internasjonale renn 
 For verdensmesterskap gjelder egne regler fastsatt av FIS styre. Fristen for søknaden 

til FIS er innen 1. mai 6 år før mesterskapet er tenkt gjennomført. 
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202.10 Skjema, frister mm. 
Søknader om internasjonale renn sendes på eget skjema eller elektronisk til NSFs 
kontor med gjenpart til skikretsen. Frist for WC er 1. oktober 2 år før arrangementet 
skal gjennomføres.  Frist for CoC og E-Cup er senest 1. januar 1 år før gjennomføring. 

 
Internasjonale renn må arrangeres i løyper og bakker som er godkjent (homologert) av 
FIS. Veiledende kriterier som NSF vil følge ved tildeling, står i søknadsskjemaet. 
Det må svares egen avgift (Calendar Fee) til FIS etter fastsatte satser, se pkt 201.1.1 

 
 
203 Startberettigelse, klubbtilhørighet, NSF skilisens, FIS lisens 
 
203.1 Startberettigelse i nasjonale renn, NSF skilisens 
 
203.1.1 Vilkår for deltakelse 
 For å være startberettiget i nasjonale renn på NSFs terminliste, må løperen oppfylle 

følgende vilkår: 
a) inneha gyldig medlemskap i et idrettslag/klubb tilsluttet NSF og ha betalt alle 

kontingenter, avgifter og eventuelt egenandeler til overordnet organisasjonsledd, 
se pkt 203.2, 

b) ha betalt NSF skilisens og 
c) ikke være ilagt sanksjon som begrenser løperens startberettigelse. 

 
203.1.2 Løperen selv er i første rekke ansvarlig for at vilkårene for startberettigelse er oppfylt. 

For umyndige er foresatte/verger ansvarlig i samme grad. 
 
203.1.2.1 Dernest er løperens idrettslag/klubb fullt ut medansvarlig for at løperen har oppfylt 

vilkårene for å være startberettiget etter dette reglement ved påmelding til nasjonale 
renn på NSFs terminliste. 

 
203.1.2.2 Dette punkt gjelder også renn i løperens eget idrettslag/ klubb. 
 
203.2 Klubbtilhørighet, skifte av klubb, nasjonstilhørighet 
 
203.2.1 Medlemskap i idrettslag/klubb 
 Medlemskap i idrettslag/klubb er først gyldig og regnes fra den dag 

medlemskontingenten er betalt, jf. NIFs lov § 10-4, tredje ledd. 
 
203.2.1.1 En løper kan ikke representere mer enn et idrettslag i samme gren i løpet av samme 

skisesong. 
 
203.2.2 Skifte av idrettslag/klubb 
 Skifte av idrettslag/klubb skal meldes til skikretsen i samsvar med rutiner som er 

bekjentgjort på www.skiforbundet.no 
 
203.2.2.1 Ved overgang fra et idrettslag/klubb i NSF til en annen, kan løperen ikke representere 

det nye idrettslaget/klubben før han/hun har stått som medlem i dette i minst 2 
måneder. Løperen kan ikke representere sitt nye idrettslag uten at de økonomiske 
forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp, jf. NIFs lov § 10-4. 

 
203.2.2.2 NSF kan etter skriftlig søknad gjøre unntak fra denne overgangsregelen ved varig 

flytting eller for skoleelever som i ferier ønsker å starte for sitt hjemmelag. 
 
203.2.2.3 Barn under 13 år er unntatt fra 2 måneders regelen ovenfor, men må ha gjort opp 

forpliktelsene overfor det gamle idrettslaget/klubben før man kan representere sitt nye 
idrettslag/klubb. 

 
203.2.3 Turrenn og fjelltelemarkrenn 
 Ved turrenn (langrenn) og fjelltelemarkrenn kan løpere delta uten medlemskap i 

idrettslag/klubb. Dette gjelder ikke deltakelse i eliteklasse (”seedet” pulje). 
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203.2.3.1 For deltakere uten medlemskap i idrettslag/klubb gjelder bestemmelsene i dette 

reglement og grenreglementene med tilhørende spesielle bestemmelser. 
 
203.2.4 Nasjonstilhørighet 

Utenlandske statsborgere kan være medlem av norsk idrettslag/klubb og delta i 
nasjonale renn på NSFs terminliste. Merk spesielt pkt 201.3.2.2 om deltakelse i 
Norgesmesterskap (NM). 

 
Utenlandske løpere med medlemskap i idrettslag/klubb i hjemlandet har rett til å delta i 
nasjonale renn i Norge. Ved slik deltakelse i nasjonale renn i Norge gjelder NSF 
reglementer med tilhørende bestemmelser. Arrangøren plikter å informere de aktuelle 
utenlandske løperne om dette. 

 
Bestemmelsene om nasjonstilhørighet for internasjonale renn reguleres i det 
internasjonale rennreglementet (ICR) pkt 203.5. Som hovedregel gjelder at løperen 
må være innbygger/borger av den nasjonen han/hun representerer, samt inneha 
gyldig pass. For løpere med mer enn ett nasjonalt statsborgerskap, er den nasjonen 
vedkommende har permanent oppholdssted i rett nasjon. Ved skifte av 
statsborgerskap gjelder en karenstid på 12 måneder. 

 
203.3 NSF skilisens 
 NSFs skilisens består av en startlisens og en obligatorisk forsikring (lisensforsikring). 

Forsikringsdekninger og forsikringsvilkår fremgår av informasjon på 
www.skiforbundet.no. Skilisensen kan tegnes som en årslisens for 12 måneder, eller 
som en engangslisens for en enkelt konkurranse.  Årslisens har forsikringsmessig 
dekning både ved konkurranser og trening. Skistyret fastsetter fornyelsesdato. 

 
203.3.1 NSF skilisens er obligatorisk og gjelder for alle løpere som skal melde seg på og delta 

i konkurranser som er terminfestet i NSFs terminliste. Dette gjelder også ledsagere i 
klasser for Parautøvere. NSF skilisens skal løses fra den dato løperen fyller 13 år til 
den dato løperen fyller 70 år. I tillegg er skilisens frivillig for løpere fra 71 til 80 år. 

 
203.3.2 Årslisens 
 Bare løpere med medlemskap i idrettslag kan tegne årslisens. 
 
203.3.2.1 Løpere uten medlemskap i idrettslag som deltar i turrenn eller fjelltelemarkrenn, kan 

bare tegne engangslisens.  
 
203.3.2.2 For løpere, med og uten medlemskap, i særskilte klasser hvor det ikke kreves 

skilisens, gjelder egne bestemmelser, se pkt 212.1.2. 
 
203.3.2.3 Teknisk delegerte (TD) får årslisens forutsatt at de har TD-oppdrag i gjeldende 

sesong. 
 
203.3.3 Skistyret fastsetter pris for NSF skilisens og fremforhandler forsikringsvilkår og 

forsikringsdekning for NSFs grener og grupper, herunder også engangslisens.  
 
203.3.4 Lisensforsikringen dekker ulykkesdødsfall, idretts- og ulykkesskade 

(invaliditetserstatning og skadebehandling) samt ansvar. Nærmere informasjon om 
dekning og vilkår er gitt på www.skiforbundet.no  

 Lisensforsikringen kan ikke tegnes for løpere etter fylte 80 år.  
 Skistyret kan fastsette egne bestemmelser for 13-årsklassen. 
 Barn under 13 år er forsikret av NIF under konkurranser og organisert trening i det 

idrettslag/klubb barnet er medlem av. Se www.idrett.no 
 
203.3.5 NSF kan foreta stikkprøvekontroll av at løpere påmeldt til renn har gyldig NSF 

skilisens 
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203.4 Startberettigelse i internasjonale renn (FIS renn), FIS lisens 
 
203.4.1 For å være startberettiget i internasjonale renn på FIS’ terminliste, må løperen oppfylle 

følgende vilkår: 
a) være startberettiget i nasjonale renn, jfr. pkt. 203.1.3 forutsatt betalt sesonglisens, 
b) ha underskrevet FIS' egenerklæring for løpere (Athletes’ Declaration) og 
c) være godkjent i henhold til reglene i FIS ICR (International Competition Rules) pkt 

203 og 204. 
 
203.4.2 Løpererklæring (Atheletes’ Declaration)   
 NSF er ansvarlig for at underskrevet løpererklæring (Athletes’ Declaration) foreligger 

på NSFs kontor før NSF sender påmelding til arrangøren av FIS renn. 
Løperen må benytte skjema med engelsk eller tysk tekst som er tilgjengelig på 
www.skiforbundet.no 

 
Ved å underskrive Athletes’ Declaration godtar og aksepterer løperen de til enhver tid 
gjeldende regler og vilkår m.v. som gjelder for konkurransen. 

 For løpere under 18 år skal foresatte eller verger skrive under/medunderskrive. 
 
203.4.3 FIS-lisens 
 Etter fullmakt fra FIS innvilger NSF FIS-lisens til løpere på de vilkårene som fremgår 

av pkt. 203 og 204 i det internasjonale rennreglementet (ICR), samt pkt 203.4 i NSFs 
Fellesreglement. 

 
 Løperen må ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor NSF tilknyttet 

innmelding til FIS listen. 
 Skistyret fastsetter en avgift for FIS-lisensen som løperen må betale før registrering på 

FIS-listen kan utføres. 
 
203.4.4 Løperen kan ikke være ilagt sanksjoner som begrenser løperens startberettigelse. 
 
203.4.5 Løperen må i tillegg til NSFs skilisens ha personlig forsikring gjeldende i skirenn/ 

sportskonkurranser med dekning: transport og redning ifm. skade i organisert trening 
og konkurranse. NSF må garantere overfor FIS at påmeldte løpere har slik forsikring. 
Se ICR pkt 212.4. 

 
203.4.5.1 For deltakere i turrenn i utlandet gjelder FIS ICR pkt 381.2. Skistyret fastsetter egne 

bestemmelser for skilisens ved slik deltakelse. Løpere i turrenn i utlandet må enten ha 
løst årslisens eller engangslisens for det aktuelle renn. 

 
203.4.6 Påmelding til internasjonale renn på FIS’ terminliste 
 Bestemmelser og prosedyrer ved påmelding til internasjonale renn i Norge og i 

utlandet er beskrevet i pkt 215.8. 
 
203.4.7 Internasjonale renn (FIS-renn) 
 Ved all deltakelse i internasjonale renn (FIS renn) gjelder bestemmelsene i FIS renn 

reglementet (ICR) med tilhørende bestemmelser. 
 
203.5 Særlige bestemmelser om forbud mot å melde seg på eller delta i konkurranser 

(startnekt) 
 Skistyret kan nekte en løper å melde seg på og delta i konkurranser som ikke er 

terminfestet i NSFs og FIS’ terminlister, jfr. NIFs lov § 14-6. Skistyret kan i tillegg nekte 
en løper å melde seg på eller delta i konkurranser dersom løperen er sanksjonert som 
en følge av å ha opptrådt i strid med NIFs, NSFs og/eller FIS’ lover, og/eller regler 
med tilhørende bestemmelser, eller vedtak for øvrig. 
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204 Treningssamarbeid mellom organisasjonsledd (team) 
 
204.1 Definisjon 
 Flere organisasjonsledd (idrettslag, skikrets eller NSF) kan gå sammen om å etablere 

et treningssamarbeid bestående av løpere fra de samarbeidende 
organisasjonsleddene (heretter kalt et ”Team”). 

 Et Team er ikke en selvstendig juridisk enhet.  
 
204.2 Forankring og samarbeidsavtale 

Organisasjonsleddene skal forankre samarbeidet om et Team gjennom en 
samarbeidsavtale som skal sendes til NSF til informasjon før samarbeidet kan 
effektueres. NSFs standard samarbeidsavtale skal benyttes. Avtale om etablering eller 
videreføring av et Team skal være avklart med løpernes organisasjonsledd og NSF før 
sesongstart. 

 
204.3 Avgrensninger 

Et Team må bestå av minimum 3 løpere. Løpere under 13 årsklassen kan ikke være 
medlem av et team. 

 
204.4 Utenlandske løpere 

Dersom et Team skal bestå av løpere tilsluttet andre nasjonale forbund en NSF, 
forutsetter dette forutgående skriftlig samtykke fra det aktuelle nasjonale forbundet og 
vedkommendes idrettslag/klubb. 
 

204.5 Ansvar 
 De samarbeidende organisasjonsledd er hver for seg ansvarlige for de avtaler som 

inngås i tilknytning til Teamet, og må selv stå som avtalepart i de avtaler som inngås. 
Et Team kan ikke være part i avtaler, jfr. 204.1 annet ledd. 
 

204.6 Formelt grunnlag 
De samarbeidende organisasjonsleddene er på ordinær måte, og med bakgrunn i sine 
medlemskap i NIF og NSF, underlagt de til enhver tid gjeldene reglementer med 
tilhørende bestemmelser vedtatt av NIF, NSF og FIS. Det vises særlig til dette 
fellesreglementets kapittel 206 hva gjelder organisasjonsleddenes markedsrettigheter. 
 

204.7 Navn 
Partene i et Team kan selv bestemme hva Teamet skal hete, dog slik at kommersielle 
navn skal forhåndsgodkjennes av Skistyret. Skistyret kan også godkjenne 
kommersielle teamnavn knyttet til ett idrettslag. 

 
204.8 Starteberettigelse 

Teamets løpere er kun startberettiget for de idrettslag de er medlem av. Det vises for 
øvrig til dette fellesreglementets kapittel 206 hva gjelder markedsrettigheter. Det vises 
til pkt. 204.4 hva gjelder løpere tilknyttet andre nasjonale forbund. 

 
204.9 Skifte av team 

Løpere kan ikke representere mer enn ett team i samme gren i løpet av samme 
skisesong. 

 
204.10 Start- og resultatlister 

Teamets navn kan fremgå på start- og resultatlistene bak det idrettslag/ klubb løperen 
representerer. 

 
204.11 Opplysningsplikt 

Partene i et Team plikter på NSFs forlangende å utlevere regnskaper, avtaler 
protokoller, korrespondanse, bilag mv., jfr. også NIFs lov § 2-3. 

 
204.12 Skigymnas 

Skigymnas kan sette sine forkortelser i startlister og resultatlister foran 
idrettslagets/klubbens navn etter forutgående samtykke fra Skistyret. 
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204.13 Krets-/regionlag 
Disse reglene gjelder også for krets-/regionlag organisert som team. 

 
 
205 Landslag og representasjonslag 

NSF v/grenkomiteene skal i henhold til NSFs lov § 35. fjerde ledd, pkt. 6, ta ut løpere 
på NSFs landslag, samt ta ut løpere som skal representere NSF i internasjonale 
konkurranser. NSF v/ grenkomiteenes uttak skal baseres på en skjønnsmessig 
helhetsvurdering der det kan legges vekt på andre forhold enn de rent sportslige. NSF 
v/grenkomiteene skal ikke vektlegge hensyn som er usaklige, ligger utenfor NSFs 
formål eller er i strid med ulovfestede likhetsprinsipper. 

 
205.1 Landslag 

Med landslag menes de løpere som er tatt ut og deltar på NSFs sentrale 
treningsgrupper for en hel sesong (1. mai – 30. april) og som skal trene, konkurrere og 
representere NSF og Norge i den aktuelle sesongen. NSF fastsetter vilkårene for 
deltakelse på landslaget, jf. også hensynene benevnt i pkt 205, og det skal inngås en 
egen landslagsavtale mellom NSF og de aktuelle landslagsløperne. 
 

205.2 Representasjonslag 
Med representasjonslag menes de løpere som er tatt ut av NSF til å representere NSF 
og Norge i konkurranser. Representasjonslag kan også bestå av løpere som ikke er 
tatt ut på NSFs landslag. NSF fastsetter vilkårene for slik representasjon for løpere 
utenfor landslag, jf. også hensynene benevnt i pkt 205, og det skal inngås en egen 
representasjonsavtale mellom NSF og representasjonsløperne. 

 
Løpere som har avslått et tilbud om å delta på NSFs landslag, skal ikke tas ut av NSF 
til å representere NSF i konkurranser i den sesongen tilbudet om landslagsplass 
gjelder, med mindre det foreligger særlige omstendigheter. 

 
 
206 Markedsbestemmelser for NSF, underordnede organisasjonsledd 

og løpere 
 
206.1 Virkeområde, formål og omfang 
 Disse markedsbestemmelsene gjelder i og utenfor konkurranser og bestemmelsene 

kommer også til anvendelse i internasjonale konkurranser i den grad de ikke er i 
motstrid med FIS sine regler, jf pkt. 200.1 i dette Fellesreglementet. 

 
Bestemmelsenes formål er blant annet å regulere: 
a) forholdet mellom norsk skiidrett og næringslivet, 
b) det interne forholdet mellom NSF og underordnede organisasjonsledds (kretser og 

idrettslag) hva gjelder markedsavtaler og 
c) løpernes rettigheter og plikter ifm. markedsavtaler. 
 
Bestemmelsene omfatter alle markedsavtaler som gjelder reklame og annen 
profilering som f eks: 
d) på konkurransedrakter, treningsdrakter og oppvarmingsdrakter mv, 
e) på alt skiutstyr og utstyr tilknyttet dette, 
f) på skiarenaer og i konkurranseløyper, 
g) i annonser i dagspresse, ukepresse, radio, TV og internett mv, 
h) ved underholdning og lignende tiltak ifm. arrangementer mv, 
i) bruk av utøvere i markedsføringsøyemed, 
j) bruk av organisasjonsleddenes logo/emblem mv, 
k) avtaler med utstyrsleverandører i NSFs skipool. 

 
Disse markedsbestemmelsene er utformet i henhold til NIFs lov kapittel 13 (avtaler 
mellom idretten og næringslivet) og kapittel 14 (rettighetsbestemmelser mv) som også 
gjelder i tillegg til disse markedsbestemmelsene. NIFs lov finnes på www.idrett.no 
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206.2 Rett til å inngå markedsavtaler 
 Det er kun organisasjonsledd som kan inngå markedsavtaler med næringslivet, jf. 

NIFs lov § 13-3 (3). Enkeltmedlemmer (løpere og andre medlemmer i idrettslag) kan 
kun inngå personlige markedsavtaler knyttet til deres sportslige virksomhet dersom 
vilkårene i dette Fellesreglementets pkt 206.2.5 er oppfylt. 

 
NSF har innsynsrett i markedsavtaler med næringslivet inngått av idrettslag og 
skikretser, jf også NIFs lov § 2-3. 

 
Alle markedsavtaler skal være i henhold til NIFs lov og norsk lovgivning (f eks lov om 
pengespill m.v.). Alle markedsavtaler som omfatter løpere skal inneholde en 
bestemmelse om at sponsoren ikke kan markedsføre løpere som skal delta i de 
olympiske leker (OL) i OL-perioden, jf. IOCs charter.  

 
206.2.1 Nærmere om forholdet mellom NSF, skikretser, idrettslag og løpere 
 
206.2.2 NSF eier samtlige markedsrettigheter til all aktivitet i NSFs regi, herunder blant annet 

alle rettigheter knyttet til markedsføring av de løperne som til enhver tid er uttatt på 
NSFs landslag eller representasjonslag. 

 
206.2.3 En skikrets eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av kretsvirksomheten, 

herunder blant annet alle rettigheter knyttet til de løperne som er uttatt på kretslaget. 
En skikrets kan ikke inngå markedsavtaler som omfatter løpere som er uttatt på NSFs 
landslag. 

 
 En skikrets plikter videre å innta en bestemmelse i sine markedsavtaler om at dersom 

en løper blir uttatt på NSFs landslag eller representasjonslag, overføres løperen 
automatisk til NSFs markedsavtaler og at sponsorens rettigheter til landslagsutøveren 
opphører. 

 
206.2.4 Et idrettslag eier samtlige markedsrettigheter som omfattes av idrettslagets 

virksomhet, herunder blant annet alle rettigheter knyttet til markedsføring av de 
løperne som er medlem av idrettslaget med unntak av de løpere som eventuelt er 
uttatt på NSFs landslag. Et idrettslag kan ikke inngå markedsavtaler som omfatter 
løpere som er uttatt på NSFs landslag. 

 
 NSF kan gi dispensasjon etter forutgående skriftlig søknad fra et idrettslag. NSF står 

fritt til å avslå eller innvilge dispensasjon, dog slik at dispensasjon ikke kan gis dersom 
et idrettslags markedsavtale kan komme i konflikt med NSFs sentralt inngåtte avtaler. 
I tvilstilfeller avgjøres dette med bindende virkning av NSF. Ved tillatelse til å inngå 
slike avtaler, skal idrettslaget benytte NSFs standard markedsavtale. 

 
206.2.4.1  Et idrettslag plikter å innta en bestemmelse i sine markedsavtaler om at dersom en 

løper blir uttatt på NSFs landslag eller representasjonslag, overføres løperen 
automatisk til NSFs markedsavtaler og at sponsorens rettigheter til løperen opphører i 
landslagsavtaleperioden og/eller representasjonsperioden. 

 
206.2.5 En løper kan ikke inngå individuelle markedsavtaler knyttet til sportslig virksomhet, 

herunder etablere ansettelsesforhold knyttet til sin sportslige virksomhet, annet enn 
med organisasjonsledd, jf. NIFs lov § 13-3 (3). I henhold til NIFs lov § 14-4 (2) tillater 
NSF at løpere inngår – og står som part i – egne markedsavtaler forutsatt at: 
a) det relevante organisasjonsleddet har gitt skriftlig aksept for at løperen kan 

påbegynne forhandlinger med den aktuelle samarbeidspartneren, 
b) organisasjonsleddet godkjenner avtalen ved å medsignere den sammen med 

partenes (løper og samarbeidspartneren) signatur og 
c) organisasjonsleddet mottar en rimelig andel av den verdien samarbeidsavtalen 

representerer. 
 Organisasjonsleddet står fritt til å nekte å akseptere løperens forslag til avtale med 

sponsoren. Nektelse forutsetter et saklig grunnlag. Saklig grunnlag kan være at 
sponsoravtalen vil kunne være i strid med en eksisterende eller fremtidig 
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sponsoravtale inngått av den aktuelle grenen eller NSF sentralt (feks grunnet 
bransjeeklusivitet gitt til en NSF-sponsor) eller at markedsføring av sponsorens 
produkter kan være i strid med idrettens regelverk, eller vedtak av Skistyret om 
produkter eller tjenester som ikke skal markedsføres av NSF og dets utøvere. Saklig 
grunnlag kan også være at grenen eller NSF sentralt skal forhandle med en eller flere 
sponsorer innenfor samme bransje og/eller produktkategori. Utøveren har krav på å få 
et svar innen rimelig tid fra søknaden. Om forespørselen avslås, kan utøveren også 
be om å få en skriftlig begrunnelse innen rimelig tid.  

 
 En løper plikter videre å medvirke i gjennomføringen av NSFs eller et idrettslags 

markedsavtaler med de begrensninger som følger av NIFs lov § 14-5. 
 
206.2.5.1 En løper som benytter en representant, manager, agent eller lignende i sitt 

markedsarbeid, plikter å opplyse denne om de regler som følger av dette reglementet 
og øvrige bestemmelser nedfelt i NSFs, NIFs og FIS’ lovverk, herunder at 
representanten plikter å overholde disse i sitt arbeid for løperen. 

 
 Løperen plikter å informere skriftlig det aktuelle organisasjonsledd om hvem som er 

hans/hennes representant, og representanten skal kun ha en rolle som rådgiver og 
derved ingen partsrettigheter i de avtaler som inngås på vegne av løperen. Løperen er 
ansvarlig for de handlinger representanten utfører på vegne av løperen. Løperen kan 
sanksjoneres etter herværende fellesreglement dersom representanten utfører 
handlinger som er i strid med dette reglementet, NSFs, NIFs eller FIS’ regler. 

 
 
207 Produktmerking og reklame 
 
207.1 Generelle retningslinjer 
 Reglene i pkt. 207 gjelder alle løpere i aldersklasse 13 år og eldre, med unntak av 

grener hvor klasseinndelingen omfatter aldersklasse 12 år. 
 
 Det må vises varsomhet ved utformingen av reklamen knyttet til idrett. Slik reklame 

skal ikke virke forstyrrende eller skjemmende, f.eks. i stadion eller på enkeltutøvere. 
 

Reklame på ski, utstyr og klær skal være som bestemt nedenfor i dette punkt. 
 

NSF og idrettslag kan inngå avtale med firmaer som leverer ski, skiutstyr og klær. Slikt 
utstyr kan ha merker som angir hvem som er produsent av utstyret – heretter kalt 
produktmerking. NSF og idrettslag kan også inngå avtale med sponsorer som 
innebærer eksponering av sponsorene på løpernes klær og utstyr, heretter kalt 
reklamemerking eller sponsormerking. Nedenfor er ”merkene” benyttet som 
samlebegrep for begge type markeringer. 

 
207.2 Varemerker, firmamerker, logoer 
 Enhver produktmerking (varemerke eller firmamerke i bokstaver eller logo) på ski eller 

skiutstyr skal være den samme som på produkter som selges til publikum, og skal 
angi produktets produsent hvis ikke annet er bestemt i de faktiske spesifikasjoner (pkt. 
207.3). Spesifikasjoner vedrørende størrelsen, formen og antall NSF kan bestemme 
plasseringen av produktmerket. NSF så vel som FIS, godkjenner som produsent av 
ski og skiutstyr bare det firma som faktisk produserer angjeldende ski og skiutstyr. 

 
Merke- eller modellnavn som står på ski, staver, bindinger, støvler, hjelmer m.m. kan 
ikke vises på startnummer eller klær med mindre navnet representerer den faktiske 
produsent av angjeldende klær. 

 
Klærnes design må ikke vise eller etterligne logo eller produkt fra en produsent eller 
sponsor. 

 
207.3 Faktiske spesifikasjoner for merking av utstyr for utøvere 
 Bransjenavn, merkenavn og logo for andre produkter kan ikke brukes 
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som modellnavn eller vises på ski eller skiutstyr, unntatt på hoppski. 
 

Ski, skistøvler, bindinger, staver, løse arm- og leggbeskyttere og annet utstyr er tillatt 
 benyttet med samme produktmessige design som i salg til publikum og må bare ha 
 produktmerking for den faktiske produsenten. 

 
207.3.1 Arm- og leggbeskyttere 

På arm- og leggbeskyttere er produktmerket størrelse begrenset til 12 cm2 på hver 
 enhet. Sponsormarkeringer på arm- og leggbeskyttere skal følge reglene for klær der 
 slik sponsormerking inkluderes i de 450 cm2, se nedenfor. 

 
207.3.2 Hansker 
 Ett produktmerke per hanske er tillatt (i bokstaver eller logo). Merket kan være 2-delt. 

Størrelsen for total merking per hanske er begrenset til 15 cm2. 
 
207.3.3 Briller 

Brillestrikken skal ha samme produsentmessige design som i salg til publikum, og den 
kan ha to produktmerker for den faktiske produsent. Max. størrelse pr. merke er 
15cm2. Brillestrikken kan ikke være bredere enn 4 cm. Dersom en brille har doble 
strikker, kan bare en av disse være merket med produktmerke. Det er ikke tillatt å 
bære strikker (uten briller) med kommersiell merking for brilleprodusent. 
Måling av merkene gjøres uten at strikken er strukket. 
 

207.3.4 Klær 
På hvert antrekk (dress, bukse, jakke, skjorte etc.) kan det være produktmerker for 
produsenten og/eller reklamemerker for andre sponsorer.  Samlet overflate av alle 
merkene på klærne til en person må ikke overstige 450 cm2. Intet enkeltmerke må 
overstige 100 cm2. Reklamemerker for samme sponsor må ikke plasseres like over 
eller ved siden av hverandre. (For NSFs representasjonsutøvere gjelder nærmere 
retningslinjer fastsatt av Skistyret). 

 
I tillegg til de 450 cm2 nevnt ovenfor, er det tillatt med inntil 20 cm2 på hals av 
poloskjorte/opprettbar krave som kan brukes til sponsormerking eller produktmerking 
eller begge deler. 

 
Militært avdelingsmerke kan vises (ikke på hodeplagg eller konkurransedress) med 
inntil 20 cm2. Bruk av slikt merke inkluderes i de 450 cm2. 

 
207.3.5 Hjelmer og hodeplagg 

Hjelmer og hodeplagg kan ha to produktmarkeringer for produsenten av luer/hjelmer - 
ett på hver side plassert over ørene. Max. størrelse 15 cm2  pr. merke. Fronten på 
hjelm/hodeplagg kan bare benyttes til reklamemerke og emblem/flagg som beskrevet 
nedenfor. Hjelmers design må ikke vise eller etterligne logo eller produkt fra en 
produsent eller sponsor. 

 
I tillegg til ovenstående kan NSF, krets eller lag kan inngå avtaler med sponsorer, som 
ikke er leverandør av ski og skiutstyr, om bruk av max. 50 cm2 reklamemerker som 
kan deles i 2 identiske logoer med samme størrelse. Slike merker må ha en avstand til 
NSFs logo eller flagget, krets/idrettslagsemblem på minst 1,5, cm. 

 
I slike tilfelle må fronten på hjelm/hodeplagg kun bære: 
a) I nasjonale renn: NSF logo norsk flagg eller krets/idrettslagsemblem. 

Logoen/emblemets størrelse skal være min. 3 cm i alle retninger. Reklamemerket 
må plasseres over eller ved siden av emblemet. 

b) I internasjonale renn (FIS renn - også i Norge): NSF logo eller norsk flagg, etter 
NSFs beslutning. Logoen/emblemets størrelse skal være min. 3 cm i alle retninger. 
Reklamemerket må plasseres over eller ved siden av emblemet. 

 
På bevegelige eller integrerte hakerem/beskyttere på hjelm er reklame ikke tillatt. 
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På pannebånd kan reklamemerket være midt foran, slik at logo/emblemet kommer på 
siden. 

 
Når utøver oppholder seg innenfor konkurranseområdet skal, i konkurranser inkludert 
blomsterseremonier og premieutdelinger, intervjuer etc., det nasjonale skiforbunds 
logo/flagg sitte på hjelmer og hodeplagg. 

207.3.6 Andre sponsorer 
 Sponsorer med avtale med et nasjonalt skiforbund skal forholde seg til dette 

regelverket med hensyn til størrelser på merker. 
 
207.3.7 Hoppski 

På hver ski kan det være ett reklamemerke for sponsor. Merket på hver ski må være 
identisk. Samlet størrelse av merkets overflate pr. ski må ikke overstige 160 cm2. 
Merket kan ikke deles opp i flere deler. For hoppere på NSFs sentrale treningsgrupper 
gjelder egne retningslinjer vedtatt av Skistyret. 

 
207.3.8 Freestyle hoppski 

Reglene for hoppski gjelder også for freestyle hoppski bortsett fra at størrelsen på 
sponsormerket der ikke må overstige 120 cm2 per ski. 

 
207.4 Måling 

Størrelsen av reklamen er overflaten innen en linje som følger den aktuelle omkrets av 
det integrerte reklamemerke. Hvis det aktuelle merket er innrammet av et felt med 
annen farge enn plagget, skal den totale størrelsen av merke + fargeområde bli målt. 

 
Dersom organisasjonsleddet har inngått en avtale på vegne av en utøver, som 
innebærer eksponering, er det utøveren sitt ansvar at det eller de aktuelle sponsor – 
og/eller produsentmerker har riktig størrelse. For de merker organisasjonsleddet har 
inngått avtale om, på egne vegne, har organisasjonsleddet ansvar for at merkene har 
riktig størrelse. 

 
NSF kan kreve at krets og/eller idrettslag skal innsende alle merker i deres originale 
størrelse, form og farge til kontroll. Lag og krets har plikt til å innsende dette materialet 
innen 1 uke fra brev fra NSF er mottatt. NSF kan forby bruk av ethvert merke dersom 
krets/ idrettslag ikke etterkommer NSFs krav, eventuelt nekte utøvere fra 
krets/idrettslag starttillatelse inntil kopier av alle merker på den nevnte måte er 
innsendt NSF til kontroll og godkjennelse. 

 
De forannevnte reglene gjelder også når utøver deltar i pressekonferanser og PR 
aktiviteter. 

 
207.5 Merking av utstyr for arrangører, jurymedlemmer, TD, dommere, ledere etc. 
 Bestemmelsene i pkt 207 gjelder også arrangørstaben, jurymedlemmer, TD, 
 dommere, lagledere, trenere, teknisk personell, støttepersonell og forpatrulje/ 

prøvehoppere/prøvekjørere. Reglene omfatter klær/utstyr som bæres på indre arena 
og i konkurranseområdet/løypa i tidsrommet for arrangementsavviklingen. Denne er 
avsperret og adgang forbeholdt utøvere/ledere/funksjonærer med eget adgangstegn 
(akkreditering). 

 
207.6 Startnummer/start-/målseil m.m. 

Ved renn hvor NSF avtaler overføring med NRK/EBU, gjelder FIS Marketing Rules. 
 
 
208 Televisjon, radio og øvrige medierettigheter 
 
208.1 NSFs rettigheter 
 NSF innehar alle medierettigheter knyttet til alle terminfestede skikonkurranser som er 

underlagt dette fellesreglementet, jf NSFs lov § 16 og NIFs lov § 14-3. Alle avtaler om 
medierettigheter (radio-, TV-, film- og videooverføringer, internett o.l.) av skirenn som 
arrangeres i Norge skal inngås av NSF ved Skistyret. 
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208.1.1 Idrettslag, kretser og løpere plikter å avstå fra å oppta, overføre eller videreformidle 

lyd, tekst, bilde og liknende fra en skikonkurranse via tv, radio, mobiltelefon, internett, 
hjemmeside, blogg eller på annen måte uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra NSF. 

 
208.2 Internasjonale renn (FIS-renn) 

Ved internasjonale renn som overføres til utlandet, gjelder bestemmelsene som er 
fastsatt av FIS/EBU Se FIS ICR pkt 208. 

 
 
209 Filmrettigheter 
 Se FIS reglementet (ICR) pkt 209. 
 
 
210 Eiendomsretten til og organisering av skikonkurranser 
 Dette kapittelet regulerer de nærmere vilkår for å arrangere terminfestede 

skikonkurranser i regi av NSF. 
 
210.1 Organisasjonsledd 

NSF kan lisensiere retten til å arrangere skikonkurranser etter søknad fra 
organisasjonsledd tilsluttet NSF (skikretser, Skiforeningen og klubber) eller fra andre 
rettssubjekter. Alle skikonkurranser skal arrangeres i henhold til dette 
fellesreglementet og NSFs standard arrangøravtale. NSF står fritt til å innvilge eller 
forkaste søknader. De nærmere regler om søknad og søknadsprosedyre følger av 
dette regelverkets pkt 202.5 og 202.6. 

 
210.2 Arrangørallianser 

Flere organisasjonsledd kan gå sammen om å søke NSF om å arrangere en 
skikonkurranse (arrangørallianse). I en arrangørallianse er hvert organisasjonsledd 
solidarisk ansvarlige overfor NSF i forhold til de rettigheter og plikter som følger av 
dette fellesreglementet og NSFs standard arrangøravtale. Partene i arrangøralliansen 
skal opprette en arrangørkomité i henhold til fellesreglementets pkt 211.1. 

 
210.3 Arrangørselskap 

Et organisasjonsledd, eventuelt en arrangørallianse, kan organisere en 
skikonkurranse gjennom et aksjeselskap eller annen selskapsform (heretter selskap). 
Organisasjonsleddet/arrangørallianse og selskapet er i så fall solidarisk ansvarlige i 
forhold til de rettigheter og plikter som følger av dette fellesreglementet og NSFs 
standard arrangøravtale. Organisasjonsleddet/arrangøralliansen og selskapet skal 
sammen søke NSF om å arrangere skikonkurransen. NSFs standard arrangøravtale 
skal inngås mellom NSF og selskapet, og arrangøravtalen skal også medundertegnes 
av organisasjonsleddet/arrangøralliansen. Det skal opprettes en arrangørkomité i 
henhold til dette rennreglementes pkt 211.1. 
 

210.4 Andre rettssubjekter 
 Andre rettssubjekter enn organisasjonsledd (f eks kommersielle selskaper, foreninger 

og kommuner) kan søke NSF om å arrangere en skikonkurranse som står på NSFs 
terminliste. NSF står i slike tilfeller fritt til å stille andre og strengere vilkår enn de som 
følger av dette fellesreglementet, og arrangøravtalen skal blant annet inneholde 
bestemmelser som medfører at arrangøren underkastes NSFs og NIFs vedtekter / 
lover, herunder dette fellesreglementet. NSF skal ha rett til å oppnevne en person i 
styret til arrangøren. Det skal opprettes en arrangørkomité i henhold til dette 
fellesreglementes pkt 211.1. 

 
 
211 Arrangøren og organisasjonskomiteen 

Arrangører av alle konkurranser som er terminfestet i NSF terminliste (unntatt 
klubbrenn/idrettslagets egne renn) skal oppnevne en organisasjonskomité. Ved større 
nasjonale og internasjonale renn (NM, World Cup renn m.v.) bør arrangøren nedsette 
en hovedkomité i tillegg til organisasjonskomiteen. 
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Hovedkomiteen har ansvaret for å samordne og trekke opp hovedretningslinjene for 
rennarrangementet. De viktigste funksjonærene i organisasjonskomiteen bør inngå i 
hovedkomiteen i tillegg til f.eks. idrettslagsformann og andre viktige lagstillitsmenn. 
Særlig er det behov for en hovedkomité når flere lag går sammen om å arrangere et 
renn. 

 
211.1 Spesielle gjennomføringsmåter 
 Arrangører kan legge opp til spesielle, kreative og rekrutteringsfremmende 

gjennomføringsmåter for sitt arrangement såfremt ikke dette er i strid med 
grenreglementets tekniske bestemmelser og begrensninger. Slike spesielle 
gjennomføringsmåter må være kunngjort for deltagerne på forhånd og være godkjent 
av Juryen. 

 
211.1.1 Teknisk Delegert (TD) se pkt 200.5.13 
 TD er medlem av organisasjonskomiteen. 
 
211.2.2 Om juryen, se pkt 223.2.2. 
 
211.3 Organisasjonskomiteen 

Organisasjonskomiteen oppnevnes av arrangøren, dvs. det organisasjonsledd/selskap 
som er tildelt arrangementet/rennet. Den består av de medlemmer (fysisk eller juridisk) 
som er oppnevnt av arrangøren. Den skal utføre de oppgaver og plikter som påhviler 
arrangøren. NSF har rett til å oppnevne en representant i organisasjonskomiteen. I tillegg 
inngår TD, RK og jurymedlemmer i organisasjonskomiteen. 
Ved nasjonale mesterskap o.l. skal organisasjonskomiteen godkjennes av NSF. 

 
211.3.1 Komiteen skal bestå av leder og så mange medlemmer som anses nødvendig. For 

øvrig bør, avhengig av rennets størrelse, følgende inngå i komiteen: 
a) rennleder for hver gren, 
b) leder i finanskomiteen, 
c) leder i innkvarterings-/forpleiningskomiteen, 
d) leder i komiteen for trafikk og orden, 
e) leder i PR-komiteen og 
f) leder i seremonikomiteen. 
 

211.3.2 For arrangørallianser skal organisasjonskomiteen bestå av minst én representant fra 
hvert organisasjonsledd som er deltaker i arrangøralliansen.  

 
211.4 Organisasjonskomiteens ansvar og oppgaver 

Organisasjonskomiteen skal være ansvarlig for koordineringen og tilretteleggelsen av 
rennarrangementet og alle ikke-renn-tekniske og renntekniske oppgaver i sin helhet. 

 
Komiteen har spesielt ansvar for: 
a) innbydelser og annonsering, 
b) innkvartering/forpleining, 
c) trafikk- og ordenstjenesten samt brøyting av veier og parkeringsplasser 
d) startkontingent, salgsvirksomhet og andre inntektsgivende tiltak som 

billettinntekter, salg av reklame m.v., 
e) trykking av program, 
f) premieutdeling, 
g) løpermiddag og tilstelninger, 
h) legetjenesten (se grenreglementenes punkter om lege og sanitetstjenester) og 
i) renntekniske oppgaver. 

 
211.2.3 Rapportering 
 
211.2.3.1  Organisasjonskomiteen er ansvarlig for at deltakerlister, resultater, regnskap og 

rennrapporter blir sendt de rette instanser i rett tid. Den skal oppbevare dommerlister, 
tidtakerlister etc. til alle protester er sluttbehandlet av juryen, og eventuelt en anke er 
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sluttbehandlet av Ankeutvalget, og/eller en anke til Domsutvalget er sluttbehandlet 
(rettskraftig). 

 
211.2.3.2 Arrangøren skal bruke et elektronisk påmeldingssystem som Skistyret har godkjent. 

Påmeldingssystemet skal gi nødvendige data om deltakelse til NSFs sentrale 
deltakerregister i SportsAdmin. 

 
211.2.3.2.1 For turrenn og fjelltelemarkrenn avtales særskilt hvordan deltakerdata skal utveksles 

med NSF. 
 
211.2.4 Hovedfunksjonærer 

Sammensetning, beskrivelse, oppgaver og ansvar fremgår av spesielle bestemmelser 
for den enkelte gren. 

 
211.2.4.1 Pressesjef 

Ved større renn oppnevnes en pressesjef som er ansvarlig for at presse, kringkasting 
og eventuelt fjernsyn får de nødvendige informasjoner før, under og etter rennet. Han 
må kjenne de lokale forhold og være godt informert om rennets organisasjon. Han 
skal ivareta både pressens og det arrangerende lags interesser og skal i samarbeid 
med rennlederen finne fram til de beste arbeidsforhold for både journalister, fotografer 
og kringkastings- og fjernsynsfolk. 

 
211.2.5 Invitasjon til Kongehuset 

Ved mesterskap og større internasjonale renn kan arrangørene invitere medlemmer 
av Kongehuset. Slik invitasjon skal alltid sendes via NSF som skal ha slike invitasjoner 
innen 1. oktober. 

 
211.2.6 Dekning av reise- og oppholdsutgifter 

Arrangøren skal dekke legitimerte reise- og oppholdsutgifter for rennets dommere, 
måledommere, TDer og evt. løypekontrollør, beregnet etter satser fastsatt av 
Skistyret. Dette gjelder også ved besøk av TD/løypekontrollør hos arrangøren før 
skisesongen starter. 

 
 
212 Arrangørens forsikringer 
 
212.1 Ansvarsforsikring 

Rennarrangører er pliktig til å tegne ansvarsforsikring (obligatorisk). Slik forsikring har 
bl.a. til hensikt å dekke arrangørens økonomiske utlegg inntil forsikringssummen i et 
tilfelle hvor det reises rettslig erstatningssøksmål som en følge av ulykke hvor 
arrangøren påstås å ha vært uaktsom. Forsikringen omfatter alle renn uten unntak, i 
alle kategorier og dekker alle som er omfattet av Organisasjonskomiteen (inklusive 
trenere, lagledere, dommere, TD, jurymedlemmer), se pkt 211. Utover dette omfatter 
også forsikringen øvrige funksjonærer ved lagets skirelaterte aktiviteter året rundt, 
lagets skianlegg samt arrangørens ansvar overfor renndeltagere i visse tilfelle. 
Forsikringen tegnes for ett år av gangen. 
 

212.1.1 Forsikringsplikten i dette punkt gjelder også arrangører av krets- og sonerenn. 
NSF anbefaler alle idrettslag å tegne tilsvarende forsikring. Skikretsen må derfor sørge 
for at informasjonen når alle rennarrangører blant kretsens lag, uansett rennkategori. 

 
212.1.2 I renn hvor utøverne ikke er pliktige til å inneha NSF skilisens, må arrangøren tegne 

ansvarsforsikring som dekker utøvernes ansvar slik dette er definert i NSF skilisensen. 
 
212.1.3 Kontroll av gyldig ansvarsforsikring 

NSF-TD plikter å kontrollere at rennarrangøren har gyldig ansvarsforsikring, og skal 
forvisse seg om dette ved å kontrollere at forsikringen er betalt. Arrangøren skal 
overfor NSF-TD fremlegge polisedokumentet sammen med kvittering for at polisen er 
betalt og således er gyldig. NSF-TD plikter å nekte rennet avholdt hvis arrangøren 
ikke kan dokumentere forsikringsforholdet som beskrevet foran. 
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212.2 Frivillig ulykkesforsikring for funksjonærer, dommere, jury, TD 

Forsikringen tegnes av arrangørens idrettslag og omfatter alle lagets renn i løpet av 
sesongen. Den gjelder funksjonærer, dommere, jurymedlemmer og TD som er 
involvert i arrangementet, innenfor det naturlige rennområdet. Forsikringen må gjelde 
fra og med forberedelsene før rennarrangementet påbegynnes og inntil alt etterarbeid 
er sluttført i sin helhet. 

 
 
213 Rennprogram 

Til større rennarrangementer skal det foreligge en publisert informasjon/rennprogram. 
Rennprogrammet bør ha følgende innhold: 
a) Navn på de viktigste funksjonærer og NSF Tekniske delegert (TD). 
b) Når og hvor konkurransen finner sted. 
c) Startlister og starttid, og navn (etternavn og fornavn) på hver løper, FIS Code ved 

internasjonale renn, idrettslag og klasse løperen deltar i. 
d) Nødvendige opplysninger om adkomstveier til startsted, garderober m.v. Ved 

større renn bør det være skisse(r) eller kart som viser parkeringsplass(er) og 
oversikt over de tekniske installasjonene. 

e) Tid og sted for premieutdeling. 
f) Sted for offisiell oppslagstavle for resultater og kunngjøringer. 
g) Tid og sted for lagledermøter. 
h) Tid for offisiell trening 
i) Tekniske data for bakker og løyper. 
j) Påmeldingsinformasjoner for stafett og lagkonkurranser. 
k) Andre opplysninger av interesse for løpere og ledere, f.eks. om premiering og 

spesielle pokaler og regler for disse. 
 
 
214 Renninnbydelser, startkontingent, deltakeravgift og 

registreringsavgift 
 
214.1 Renninnbydelse 
 Innbydelser til konkurranser oppført i NSFs terminliste er normalt ikke påkrevet. De 

nødvendige opplysninger fremgår av terminlisten og arrangørenes egne nettsider der 
disse finnes. Se  under Skirenn/Terminliste. Se pkt 214 for renn der innbydelse er 
påkrevet. 

 
214.1.1 Der renninnbydelse sendes ut, skal denne også sendes rennets TD. 
 
214.1.2 Innbydelser til Norgesmesterskap og Hovedlandsrenn for jenter og gutter skal 

godkjennes av NSF før offentliggjøring. Innbydelse sendes skikretsene. 
 
214.1.3 Innbydelser til internasjonale renn 
 Innbydelser til internasjonale renn skal godkjennes av NSF ved den respektive gren 

komité før trykking. Krav til utforming og innhold besluttes av respektive grenkomité.  
Innbydelsene settes opp i henhold til FIS’ regler og skal trykkes på minst ett offisielt 
FIS-språk. Innbydelsene sendes FIS, NSF samt de nasjonale skiforbund som er 
aktuelle for vedkommende gren. 

 
214.1.4 I renn hvor innbydelse er påkrevet, skal benyttes den korrekte betegnelsen for rennet 

ifølge terminlisten for sesongen. Dessuten skal innbydelsen gi opplysninger om: 
a) Hvilke øvelser og klasser rennet omfatter. 
b) Når og hvor rennet skal holdes. 
c) Siste frist for påmelding og adresse for påmeldingen. For renn som kommer inn 

under pkt 214.1 forutsettes normalt en frist der påmelding er arrangøren i hende 
senest 5 dager før første konkurransedag. 

d) Startkontingent 
e) Tid og sted for utdeling av startnummer, start og premieutdeling. 
f) Tid og sted for lagledermøter, trekning m.m. 
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g) Tid og sted for offisiell trening. 
h) Reiserute, innkvartering og forpleiing m.m. 
i) Innbydelsen skal alltid inneholde et punkt om NSF skilisens, se pkt 203.3 
j) Deltaker som ikke har NSF skilisens gjeldende for hele skisesongen kan melde 

seg på og delta mot å løse engangslisens som betales til arrangøren. 
 
214.1.5 Innbydelsen bør ellers gi nødvendige opplysninger om tekniske data for bakker og 

løyper. 
 
214.1.6 Begrensning av deltakerantallet 

Det er tillatt å begrense deltakerantallet. Regler for begrensning og eventuelt 
seeding/gruppeinndeling fremgår av de spesielle bestemmelser for den enkelte gren. 
Deltakerbegrensningen skal fremgå av innbydelsen. 

 
214.1.7 Utsettelse eller avlysning av renn 

Utsettelse/avlysning av rennet eller endring av renndato skal snarest mulig meldes til 
NSF, TD, skikretser og alle lag som har meldt på løpere, og ellers kunngjøres best 
mulig. Se pkt 214.2. 

 
214.2 Startkontingent 
 
214.2.1 Startkontingent i nasjonale renn - Satser og prosedyrer 
  Skistyret fastsetter maksimale satser for startkontingent for den enkelte gren, klasse 

og øvelse. De fastsatte startkontingentsatsene bekjentgjøres på www.skiforbundet.no  
 
De fastsatte startkontingentsatsene gjelder også lag, sone- og kretsrenn og deles inn 
som følger: 
a) Jente/gutterenn, alle disipliner unntatt alpint. 
b) Junior alle disipliner unntatt alpint. 
c) Senior alle grener unntatt alpint og langrenn 31 km og lengre. 
d) Senior langrenn 31 km og lengre. 
e) Alpine internasjonale renn. 
f) Alpine nasjonale renn: 
g) Jente/gutterenn, junior- og seniorrenn. 

 
For turrenn 31 km og lengre og fjelltelemark renn: Startkontingenten fastsettes av 
arrangøren selv og skal inkludere deltakeravgift. 

 
214.2.1.1 Innbetaling av startkontingent 

Dersom ikke annet er spesielt presisert, skal startkontingenten følge påmeldingen 
(innbetales samtidig med at påmelding skjer). 

 
I nasjonale mesterskap (NM senior/junior) og Hovedlandsrennene har arrangøren 
anledning til å ta et tillegg til de gjeldende startkontingentsatser. 
a) Startkontingenten for stafetter og andre lagkonkurranser er den individuelle 

kontingent x antall løpere på laget. 
b) Løpere som unntaksvis gis anledning til å starte i klasse med høyere 

startkontingent, betaler denne klasses høyere kontingent. 
c) Kombinert hopp/langrenn anses som 1 øvelse hva angår startkontingent. 
d) Dersom en kombinertdeltaker også ønsker å starte i spesielt hopp og/eller 

langrenn under samme arrangement, betales startkontingent for denne/disse 
øvelser i tillegg. 

e) Ved jaktstart i langrenn kan det kreves vanlig startkontingent for både 1. og 2. del 
dersom hver del premieres for seg. 

f) Kombinasjonsrenn i telemark og freestyle regnes som to (tre) renn hva angår 
startkontingent dersom det også premieres separat i hvert av rennene. 

g) Evt. ekstrautgifter til transport av utstyr eller deltakere, forpleining, overnatting el. 
lign. skal oppgis og innkreves separat og ikke slås sammen med startkontingenten 
og øke denne. 

 



 

27 

214.2.2 Startkontingent i internasjonale renn 
 For internasjonale renn på FIS’ terminliste i Norge kan Skistyret fastsette et startgebyr 

som overstiger de maksimale satser for startkontingent. Nærmere informasjon er 
tilgjengelig på www.skiforbundet.no  

 
214.2.2.1 Det er ingen startkontingent for deltakelse i internasjonale renn på FIS’ terminliste 

utenfor Norge, jfr. dog pkt 214.2.3. 
 
214.2.3 Startkontingenter i turrenn, fjelltelemarkrenn og randonee 

I turrenn og fjelltelemark renn fastsetter arrangørene selv sine startkontingentsatser. 
Kreativitet hos arrangørene og rennenes egenart og opplegg krever tilpasning av 

 startkontingenten til det tilbud som gis løperne. 
 
214.2.3.1 Startkontingent skal betales også for deltakelse i internasjonale turrenn på FIS’ 

terminliste utenfor Norge. 
 
214.2.3.2 Startkontingenten kan ikke omfatte eventuell transport av utstyr, overnatting, etc. 
 
214.2.3.3 Diplom/merker er inkludert i startkontingenten. Medaljer, plaketter, statuetter etc. 

utdeles/selges etter rennets statutter som skal godkjennes av NSF. 
 

214.2.4 Startkontingent ved avlysning av renn 
 Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av 

startkontingenten til dekning av utgifter forutsatt at dette er bekjentgjort i innbydelsen 
til rennet eller bekjentgjort på annen måte. 

 
Deltakeravgiften tilbakebetales løperen i sin helhet. Innbetalt treningsavgift (alpint) 
betales tilbake i sin helhet ved avlysning. 

 
214.2.4.1 Dersom rennet må avlyses for deretter å bli gjennomført en senere dato, eller å bli 

flyttet til et annet sted på ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, 
men ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av 
startkontingenten. 

 
214.2.4.2 Ved avlysning på renndagen, (forstås også med kvelden og natten før), på grunn av 

plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ” force majeure”, beholder 
arrangør 100 % av startkontingenten. 
a) Deltakeravgiften betales til aktuell skikrets. 
b) Treningsavgiften i alpine renn beholdes av arrangøren. 

 
214.2.5 Startkontingent ved for sen påmelding 
 Ved for sen påmelding kan arrangøren kreve dobbelt startkontingent. 
 
214.3 Deltakeravgift 
 
214.3.1 Satser 
 Skitinget fastsetter deltakeravgiften som er en avgift til skikretsen og kreves inn av 

rennarrangøren. 
 
214.3.1.1 Deltakeravgift til skikretsen skal være inkludert i det startkontingentbeløp som oppgis 

deltakerne. Arrangøren betaler all innbetalt deltakeravgift videre til skikretsen, uansett 
om de påmeldte løpere stiller til start eller ikke. 

 
214.3.1.2 I de tilfeller der arrangør ikke krever startkontingent av klubbens egne løpere skal det 

ikke betales deltakeravgift til skikretsen. Gjelder også løpere i WC, COC etc. som ikke 
betaler startkontingent. 

 
Deltakeravgiften for den enkelte renntype fremgår av informasjon på 
www.skiforbundet.no. 
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214.3.2 Deling av deltakeravgiften 
Når lag terminfester renn utenfor egen skikrets, fordeles deltakeravgiften likt på lagets 
skikrets og den skikretsen der rennet arrangeres.  Dette gjelder også for renn som 
arrangeres i nasjonalanlegg. Der et renn er terminfestet til å gå gjennom flere 
skikretser, f.eks. med start i en skikrets og innkomst i en annen, fordeles 
deltakeravgiften etter avtale mellom de berørte skikretser.  En skikrets har kun krav på 
del av deltakeravgiften dersom kretsen eller lag innen kretsen er behjelpelige ved 
avviklingen av arrangementet. Dersom renn flyttes til en annen skikrets, med 
opprinnelig arrangør som helt eller delvis ansvarlig for gjennomføringen, deles 
deltakeravgiften etter avtale mellom de involverte skikretsene. 

 
214.4 Avgift ved registrering av internasjonale renn i Norge 
 For søknad om internasjonale renn betales i tillegg en registreringsavgift (calendar 

fee), fastsatt av FIS, se pkt 201.1.1. Denne tilbakebetales ikke under noen 
omstendighet. 

 
 
215 Påmeldinger 
 
215.1 Påmeldingsfrist 
 Alle påmeldinger skal være arrangøren i hende innen utløpet av påmeldingsfristen. 
 
215.2 Påmeldingsprosedyre nasjonale renn 
 Påmelding kan sendes via NSFs online påmeldingssystem, e-post eller annen måte 

som arrangøren bestemmer. Dette skal fremgå i innbydelsen. 
 
 Som online påmeldingssystem skal SportsAdmin eller et annet system som Skistyret 

har godkjent benyttes. Påmeldingssystemet skal gi nødvendige data om deltakelse til 
NSFs sentrale medlemsregister i SportsAdmin. 

 
 NSF kan stille krav til hvilken påmeldingsmåte og system som skal benyttes gjennom 

NSF standard arrangøravtale. 
 
 Påmelding kan gjøres individuelt gjennom Min Idrett/SportsAdmin eller av 

påmeldingsansvarlig i klubb. Løpere som meldes på må være startberettiget etter pkt 
203. 

 
215.3 Ansvar for riktig påmelding 
 Idrettslagene (klubbene) er ansvarlige for å kontrollere at påmeldingene er korrekte og 

er ansvarlige for at påmeldte løpere har gyldig (betalt) NSF skilisens som gjelder for 
hele skisesongen, eller engangslisens, før start, se pkt. 203. 

  
215.3.1 I turrenn og fjelltelemark hvor det ikke er krav til medlemskap i idrettslag (klubb), er 

løperne selv ansvarlig for påmeldingen. Deltakere uten idrettslagsmedlemskap er 
således selv ansvarlig for påmeldingen og starter/deltar på eget ansvar. 

 
215.3.2 Skikretsene er ansvarlig for påmelding til mesterskap og andre konkurranser hvor det 

er kretsvise deltakerkvoter, og er således ansvarlige for at påmeldte løpere er 
startberettiget, jfr pkt 203. 

 
215.3.3 En løper kan ikke meldes på flere renn som går samtidig i samme gren. 
 
215.4 Opplysninger ved påmelding 
 Påmeldingen skal minimum inneholde følgende opplysninger: 

a) Øvelser og klasser løperen skal delta i. 
b) Løpernes navn, og idrettslagets navn. Til mesterskap skal også skikretsen oppgis. 
c) Om løperen har betalt sesonglisens eller skal løse engangslisens  
d) For påmelding til FIS renn skal FIS kode føres på. 
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215.5 Påmelding til internasjonale renn 
 Kun NSF er delegert av FIS og har myndighet til å melde på løpere til internasjonale 

renn på FIS’ terminliste utenfor Norge. 
 
 For internasjonale renn i Norge gjelder pkt 215.5.3 
 
 For internasjonale turrenn i og utenfor Norge gjelder pkt 215.5.4 
 
215.5.1 Påmelding fra NSF (nasjonsvis) bekrefter at løperen innehar FIS lisens. 
 
215.5.2 Påmelding til internasjonale renn på FIS’ terminliste, hvor det er nasjonskvoter, skal 

bare skje fra NSF uavhengig av om rennet går i Norge eller i utlandet. 
 
215.5.3 Påmelding til internasjonale renn på FIS’ terminliste i Norge, hvor det ikke er 

nasjonskvoter, kan skje som for nasjonale renn. 
 
215.5.4 Påmelding til internasjonale turrenn og fjelltelemarkrenn på FIS’ terminliste i og utenfor 

Norge skjer direkte fra løper til arrangør. Løper må inneha gyldig skilisens. 
 
215.5.5 NSF kan innvilge særlige unntak til norske studenter i utlandet for å melde seg på 

direkte til internasjonale renn på FIS’ terminliste utenfor Norge. 
 
215.5.6 Påmelding iht. pkt 215.5.3, 215.5.4 og 215.5.5 forutsetter at løperen har oppfylt 

samtlige vilkår i pkt 203.1-203.4. 
 
 
216 Lagledermøter 
 
216.1 Innkalling til lagledermøte 

Ved Norgesmesterskapene og Hovedlandsrennene samt når det ellers anses 
nødvendig, avholdes det lagledermøter. Arrangøren avgjør i samråd med TD om det 
skal innkalles til lagledermøte. 

 
216.1.1 Tidspunktet for det første lagledermøte og for trekningen skal fremgå av innbydelsen. 
 
216.2 Møteledelse og saker 

Lagledermøtet ledes normalt av rennlederen i samråd med TD. På lagledermøtet skal 
rennledelsen orientere om rennets organisering og avvikling. Ethvert spørsmål om 
selve rennet kan tas opp på møtet. Lagledermøtet velger medlemmer av juryen i 
henhold til bestemmelsene i grenreglementet hvor blant annet juryens sammensetning 
fremgår. Lagledermøtet har for øvrig ingen bestemmende funksjon, utover det som 
fremgår av grenreglementene og som besluttes av juryen under lagledermøtet. 

 
216.3 Protokoll 

Det skal føres protokoll fra alle lagledermøter. Protokollen skal slås opp på den 
offisielle oppslagstavlen og distribueres til alle lagledere. 

 
216.4 Stemmerett 

Påmeldt skikrets (kretskvoter) eller idrettslag har 1 stemme ved fremmøtt lagleder eller 
stedfortreder. 

 
216.5 Internasjonale renn 

Ved internasjonale renn i Norge innkalles til lagledermøter i henhold til det 
internasjonale rennreglement. (ICR). Tidspunktet for det første lagledermøte, samt 
trekningen i internasjonale renn skal fremgå av innbydelsen. 

 
216.5.1 På lagledermøtene for internasjonale renn har hver påmeldt nasjon 1 stemme. 
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217 Trekning, startrekkefølge 
Se bestemmelser for hver gren i det enkelte grenreglement. Ved internasjonale renn 
må ICR (FIS Rennreglement) pkt 217 ivaretas. 

 
 
218 Offentliggjøring av resultater (offisiell og uoffisiell resultatliste) 
 
218.1 Uoffisielle tider/resultater skal slåes opp på oppslags tavle og/eller kunngjøres over 

høyttaler. Den uoffisielle resultatlisten offentliggjøres snarest mulig etter at siste løper 
er kommet i mål, og har fått registrert tid i renn med tidtaking. Resultatlisten blir offisiell 
etter at protestfristen er utløpt og eventuelle protester er sluttbehandlet av juryen. Se 
for øvrig grenreglementene. Arrangøren plikter overfor deltakerne og lagledere å 
bekjentgjøre stedet hvor de uoffisielle og offisielle resultatlister blir slått opp. 

 
218.2 Alle protokoller, dommerlister og kontrollkort m.v. skal være tilgjengelige for ledere og 

deltakere i henhold til reglene i grenreglementene. Den offisielle resultatlisten skal 
umiddelbart etter at rennets Jury/TD har erklært rennet for offisielt sendes elektronisk 
til NSF, og ved internasjonale renn til FIS i tillegg til NSF. 

 
 Dersom arrangøren ikke har mulighet for å formidle elektroniske resultater, skal de 

offisielle resultatlistene sendes til NSF og deltagende kretser og klubber senest dagen 
etter rennet. 

 
 
219 Premieutdeling, premier, premiering, blomsterseremoni 

Premieutdelingen skal foregå snarest mulig etter at den offisielle resultatlisten 
foreligger og eventuelle protester er sluttbehandlet av juryen. Bestemmelser 
angående premiering, diplomer, medaljer o.l. ivaretas administrativt og avgjøres av 
Skistyret. 

 
219.1 Premier 
 Premiene kan være minnegjenstander, bruksgjenstander, plaketter, pokaler, medaljer, 

diplomer. Medaljer og diplomer kan deles ut ved siden av andre premier. Alle som blir 
premiert i NM og Hovedlandsrenn mottar samtidig NSFs diplom. 

 
219.2 Forbud mot konkurranseutstyr 

Under den offisielle premieutdelingen (seremonien) er det ikke tillatt å ta med 
konkurranseutstyr på podiet. 

 
219.3 Uteblivelse fra premieutdeling 

Deltagere som ikke er til stede ved premieutdeling uten gyldig grunn, mister retten til å 
motta premie, og arrangøren er ikke pliktig til å ettersende uavhentet premie. 

 
219.4 Blomsterseremonier 

Arrangøren kan gjennomføre uoffisielle blomsterseremonier selv om den offisielle 
resultatlisten ikke foreligger. 

 
219.5 Utenlandske borgere 

Utenlandske borgere som deltar i gjesteklasse i NM og hovedlandsrenn deltar ikke i 
blomsterseremonien. De kan ikke tildeles medaljer eller diplomer og premieres i egen 
klasse. 

 
219.6 Pengepremier 

Pengepremier er ikke tillatt i nasjonale renn. 
 
219.7 Delt plassering 

Hvis to eller flere løpere i samme klasse fullfører på samme tid eller får samme 
poengsum, skal de ha samme plassering og like premier eller diplomer. Fordeling av 
titler, premier eller diplomer kan ikke avgjøres ved loddtrekning eller overføres til et 
nytt renn. 
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219.8 Premiering og klasser 
Hver årsklasse premieres for seg etter følgende skala beregnet etter antall startende: 
Antall premier: 
a) 12 år og yngre 100 % av antall startende. 
b) 13-14 år 100 % av antall startende. 
c) 15-16 år minst 50 % av antall startende. 
d) 17 år og eldre minst 1/3 av antall startende. 
e) I NM og i nasjonale cuprenn for senior med flere renn på samme helg skal det 

utdeles premie til de 6 beste i hver øvelse, med seremoni kort tid etter målgang. 
Dersom øvelsen/klassen har færre enn 18 startende premieres 1/3 av antall 
startende. Alle øvrige deltagere får en minnepremie (1 premie pr 
arrangement/helg). I NM junior og Hovedlandsrennet premieres 1/3 av de 
startende. 

f) I Landsfinalen i alpint for kl 13-14 år premieres 50 % av de startende. 
g) I de yngste klasser med 100 % premiering anbefales like premier. 
h) I klassene 10 år og yngre gis like premier til alle, da det ikke er tillatt med rangerte 

resultatlister. 
 
Premieutdeling for de yngste klasser skal gjennomføres ved at alle premievinnere 
(eller grupper av premievinnere) kalles opp på podiet under ett. 
 
Se også bestemmelser for hver gren. 
 

219.8.1 Premiering for klasser med para i NM langrenn 
a) Bestemmelsene om premiering (pkt 219.8) gjelder også klasser for Parautøvere. 
b) I klasser hvor utøver har ledsager, premieres også ledsager. 

 
219.9 HM Kongens pokal 

NSF tildeles årlig gjennom NIF et gitt antall Kongepokaler, f.o.m. 2010 7 stk. Disse 
settes opp i:  
a) Holmenkollrennenes kombinerte renn hvert år, etter ønske av H.M. Kongen. 
b) Norgesmesterskap senior, individuelle øvelser, 6 stk. 

Pokalene settes opp med 2 i hvert kjønn per år. Det må være minst 15 deltagere i 
den aktuelle NM øvelse i henhold til NIFs bestemmelser. Skistyret bestemmer i 
hvilke NM pokalene settes opp. 

c) Innenfor denne avgjørelse bestemmer angjeldende sentrale grenkomite i hvilken 
øvelse pokalen settes opp (eks.: Langrenn menn: 50 km, Spesielt hopp: stor bakke 
o. l.). Grenkomiteen kan bestemme at pokalen går til beste enkeltprestasjon. Når 
alle øvelser for angjeldende gren/ kjønn er gjennomført, avgjør da en jury 
bestående av landslagstrener, grenkomiteleder og skipresident eller deres 
stedfortreder hva som er beste enkeltprestasjon. 

d) I Norgesmesterskapene så vel som i Holmenkollens kombinerte renn er det kun 
vinneren av en øvelse som kan tildeles Kongepokal. 

 
219.10 NSFs pokaler 

Disse settes opp i NM senior i de grenene som ikke blir tildelt Kongepokal. 
NSFs pokaler deles ut etter de samme kriteriene/reglene som Kongepokalene. 

 
219.11 Forsvarsstabens vandrepokal 

Denne er satt opp av Forsvarets Overkommando. Den deles ut til den skikrets som 
har beste 3 manns lag på 30 km langrenn menn i NM senior nordiske grener. Den 
skikrets som vinner pokalen 5 ganger får den til ”odel og eie”. 

 
 
220 Lagledere, servicepersonell, fabrikanter, skipoolmedlemmer 
 
220.1 NSFs skipool 

Representanter fra medlemmene av NSFs skipool skal ha gratis adgang, og skal gis 
adgang (akkreditering) til et avgrenset område innen arenaen for å yte service til 
løperne. 
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Ikke-medlemmer kan gis adgang (akkrediteres) dersom plassen tillater det og de kan 
avkreves et adgangsgebyr. 
 

220.1.1 Arrangøren tillates å ta passende leie for eventuell bod og strøm. 
Bodene bør være oppvarmet og låsbare og ha godt arbeidslys. Leverandører med 
egen servicevogn kan belastes for forbruk av strøm. Se også ICR pkt 220. 

 
220.2 Lagledere mfl. 

Lagledere, trenere og servicefolk har fri adgang (akkreditering) til de deler av arenaen 
som fastsettes av arrangøren, for å ivareta sine oppgaver. Lagledere og trenere kan 
oppnevnes som jurymedlemmer, se forøvrig grenreglementene. 
Lagledere, trenere og servicefolk skal for øvrig gis best mulige arbeidsforhold. 

 
220.3 Veddemål mv. 

Veddemål/pengespill om konkurranseresultat: se NIFs lov § 11-4 c).  
 
 
221 Doping 

Doping er forbudt for alle løpere som deltar i skikonkurranser (se NIFs lov kap. 12, 
herunder de prosedyrer som er utarbeidet av Antidoping Norge). 
 

221.3 Arrangørens plikter ved dopingkontroll 
Se ADNs informasjon om dette! (Se www.antidoping.no) 
 

221.3.1 Enhver arrangør av skirenn som omfatter klasser for senior og/eller junior plikter å ha 
til disposisjon lokaler til bruk ved evt. dopingkontroll og blodprøver. Følgende krav 
stilles iht. ADN's bestemmelser og prosedyrer for dopingkontroll: 
a) Det/de rom som anvendes til dopingkontroll må være hensiktsmessige, med bl.a. 

toalett og må merkes slik at det er enkelt å lokalisere. Kontrollen gjennomføres i 
lokaliteter som er avskjermet og sikret. 

b) I dopingkontrollrommet skal tilstedeværende personer begrenses til utøver(e), 
ledsager(e), doping-kontrollgruppen og den/de person(er) kontrollansvarlig 
utpeker. 

 
 
222 Konkurranseutstyr 
 Løperen er ansvarlig for at konkurranseutstyret er utformet i samsvar med FIS 

reglene, og som NSF for øvrig har bestemt. Dette gjelder også for nasjonale renn. 
 
 Se utfyllende bestemmelser i  under Rules and Publications, FIS General Rules, 

Specification for competition equipment. Se også www.skiforbundet.no. 
 
 
223 Brudd på reglementet – sanksjoner – Juryen – Bekjentgjøring  
 
223.1 Generelt 

Brudd på dette Fellesreglementet og andre NSF reglementer (NSFs Fellesreglement, 
grenreglementene og andre særbestemmelser) kan sanksjoneres i henhold til NIFs lov 
kapittel 11. NSF kan således fatte administrative sanksjoner innenfor de rammer som 
fremgår av NIFs lov § 11-2 og § 11-1, jfr. NSF lov § 38 (2) 
Sanksjoner utover de rammer som følger av NIFs lov § 11-2 skal regnes som straff og 
skal anmeldes til NIFs domsorgan i henhold til de prosedyrer som fremgår av NIFs lov 
§ 11-3  jfr. § 11-4. 

 
223.1.2 Administrative forføyninger 
 NSF ved Skistyret kan fatte administrative forføyninger i henhold til NIFs lov § 11-2. 

Skistyret kan delegere myndigheten til NSF v/generalsekretæren..  
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Før et eventuelt vedtak om administrativ forføyning kan fattes, skal den det vurderes å 
fatte et vedtak mot gis en frist på minst sju (7) dager til å uttale seg om saken. 
Merknadene skal inngis skriftlig til NSF. Ved oversittelse av fristen kan NSF avgjøre 
saken basert på de foreliggende opplysninger.  
Saken skal behandles skriftlig og skal avgjøres uten ugrunnet opphold. NSFs 
inhabilitetsbestemmelse skal legges til grunn for behandling av saken. Vedtaket kan 
ikke påklages. 

 
Vedtaket skal begrunnes og sendes til den vedtaket gjelder. 
 

223.2 Særlig om sanksjoner under skikonkurranser 
 
223.2.1 Virkeområde 
 Disse sanksjonene gjelder kun innenfor arrangementsområdet i forbindelse med en 

skikonkurranse (f.eks. rennarena, løyper, hotell/restaurant, lokaler for administrasjon 
og lagledermøter, smøreboder, parkeringsplass etc.), og gjelder fra tidspunktet for 
ankomst til arrangørstedet (akkreditering) og til tidspunktet vedkommende forlater det 
stedlige område.  

 
223.2.2 Juryen 
 Ved alle renn, unntatt klubbrenn, skal det oppnevnes en jury. Juryens oppgaver og 

plikter er beskrevet i det enkelte grenreglement. Juryen er ansvarlig for den tekniske 
gjennomføring og organisering av konkurransen/rennet i samsvar med det respektive 
grenreglement med eventuelle spesielle/utfyllende bestemmelser, samt i samsvar med 
dette reglement (NSF Fellesreglementet). Juryens ansvar starter ved oppnevnelsen 
og opphører etter siste jurymøte i konkurransearenaen når eventuelle protester er 
sluttbehandlet.  

 
223.2.2.1 Juryens arbeid (sluttbehandling av protester m.v.) skal skje og være avsluttet i 

konkurranse-/renn arenaen før juryen oppløses.Se 200.5.13.1.2 
 
223.2.2.2 Juryens medlemmer er alle inkludert (medlemmer) i organisasjonskomiteen, se pkt 

211.3. 
 
223.2.3 Retningslinjer for juryen 
 Juryen har rett, i visse tilfelle plikt, til å iverksette sanksjoner i henhold til 

rennreglementet. Juryen skal være ansvarlig for å fatte beslutninger i alle brudd på 
bestemmelsene i pkt 223.2.4. 

 
223.2.3.1 Vedrørende håndheving av reklame på løperens utstyr etter pkt 222 på/innenfor 

konkurransearenaen, kan Juryen oppnevne nødvendige funksjonærer til å utøve slik 
kontroll. En løper som bryter bestemmelsene om reklame skal sanksjoneres. 
Sanksjoner ved brudd på pkt 207 (reklamebestemmelsene) gjelder ikke kl 12 år og 
yngre, kl 11 år og yngre i alpint. 

 
223.2.4 Alminnelige betingelser  

Følgende handlinger (unnlatelser, forsøk og medvirkning omfattes også) kan føre til 
sanksjoner: 
a) brudd på eller ikke å etterkomme pålegg gitt i dette fellesreglement eller 

grenreglementene med tilhørende bestemmelser, 
b) ikke å etterkomme Jurybeslutninger (i spesielle tilfelle også et enkelt jurymedlems 

pålegg under selve konkurransen) og/eller 
c) usportslig opptreden. 
d) Brudd på NIFs barneidrettsbestemmelser, bestemmelser om aldersgrenser og om 

konkurranser for barn gitt i dette fellesreglementet eller grenreglementene 
 

 
223.3 Sanksjon 
 For alle personer kan disse sanksjoner (straffemidler) anvendes: 

a) irettesettelse (muntlig eller skriftlig) 
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b) fratatt akkreditering eller bortvisning 
c) nektet akkreditering eller adgang 
d) pengebot 
e) de sanksjoner som fremgår av NIFs lov kapittel 11 
 

223.3.1 Alle idrettslag tilsluttet NSF er ansvarlig for betaling av en ilagt pengebot, inkl. 
omkostninger, som er ilagt løpere eller personer som er akkreditert eller har befatning 
med rennarrangementet.  

 
223.3.2 Personer som ikke omfattes av pkt 211 og som er blitt ilagt en pengebot, kan dersom 

boten ikke blir betalt bli ilagt en alternativ straff f.eks. utelukkelse fra ethvert 
rennarrangement i en periode som er innenfor de rammer som fremgår av NIFs lov 
kapittel 11. (3 måneder) 

 
223.3.3 Frist for betaling av en ilagt pengebot er 8 dager etter kunngjøring av sanksjonen. 
 
223.3.4 Tillegg kun for løpere 

I tillegg til de sanksjoner som fremgår av pkt 223.3.1 kan følgende sanksjoner anvendes 
overfor løpere: 
a) diskvalifikasjon, 
b) dårligere startposisjon (ingen begrensning), 
c) inndragning av premier og goder til fordel for arrangøren og/eller 
d) utelukkelse fra renn/konkurranser i en periode som er innenfor de rammer som 

fremgår av NIFs lov kapittel 11 -1 (3 måneder). 
 
223.3.5 Juryen skal beslutte at en løper ikke skal diskvalifiseres dersom forgåelsen ikke fører til 

en resultatmessig fordel for løperen. 
 
223.3.6 Felles sanksjon for flere forgåelser er tillatt. 
 
223.3.7 Sanksjonen (straffeutmålingen) må skjele til både formildende og skjerpende 

omstendigheter. Ved ileggelse av pengebot må vedkommendes personlige og 
økonomiske situasjon tas i betraktning.   

 
223.4 Bekjentgjøring 
 
223.4.1 Bekjentgjøring muntlig 
 Følgende sanksjoner kan bekjentgjøres muntlig: 

a) irettesettelser, 
b) fratatt akkreditering/bortvisning fra angjeldende rennarena, såfremt ikke personen er 

påmeldt/registrert fra NSF eller Skikrets og 
c) nektet akkreditering eller adgang, og bortvisning. 

 
223.4.2 Bekjentgjøring skriftlig 

Følgende sanksjoner skal bekjentgjøres skriftlig: 
a) pengebøter, 
b) diskvalifikasjoner, 
c) dårligere startposisjon, 
d) utelukkelse fra renn i en periode som er innenfor de rammer som fremgår av NIFs lov 

kapittel 11-2 (3 måneder) og 
e) fratatt akkreditering fra personer påmeldt fra NSF eller Skikrets. 

 
223.4.2.1 Skriftlige sanksjoner skal leveres den respektive person (utøver, lagleder, pressefolk 

m.fl.) med kopi til NSF, Skikrets og vedkommendes idrettslag. Muntlige sanksjoner skal 
noteres av Juryen og rapporteres skriftlig til NSF, Skikrets og idrettslag. Sanksjonen skal 
vedlegges TD rapporten som juryprotokoll. 

 
223.4.3 Alle sanksjoner skal være protokollert i TD rapporten med henvisning til reglementet. 
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224 Prosedyrer, retningslinjer 
 
224.1 Jurybeslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør Juryformannens 

dobbeltstemme. 
 
224.2 Innenfor stedlig virkeområde, spesielt under trening og renn, har det enkelte Jurymedlem 

rett til å ilegge muntlig irettesettelse og pålegg samt å inndra akkreditering/vise bort/nekte 
adgang for angjeldende rennarrangement. Slik sanksjon skal uten opphold meldes til 
TD og juryen. 

 
224.3 Kollektive forgåelser 

Dersom flere personer utfører samme forgåelse til samme tid og under identiske forhold, 
kan Juryen beslutte at sanksjonen skal gjelde samtlige av disse personer. I slike tilfelle 
må samtlige personers navn og tilknytning være anført i protokollen. Sanksjonens art 
(straffeutmålingen) kan behandles individuelt. Bekjentgjøringen skal foretas enkeltvis 
overfor hver person, men overfor NSF m.fl. meddeles som beskrevet i pkt 223.4.  

 
224.4 Frister og delaktighet i prosessen 

En person kan ikke sanksjoneres dersom ikke sanksjonen er iverksatt og bekjentgjort 
overfor vedkommende person innen 72 timer etter forgåelsen. 

 
224.5 Enhver person som er delaktig i forgåelsen er forpliktet til å medvirke i bevisførselen. 
 
224.6 Juryen har rett til å konfiskere gjenstander som er blitt anvendt i tilknytning til brudd på 

reklame- og utstyrsbestemmelsene. 
 
224.7 Enhver person (unntatt ved irettesettelser og ved inndraging av akkreditering eller ved 

bortvisning) har rett til, og skal bli gitt muligheten til å fremholde sin mening (hvis mulig 
skriftlig), for å rettferdiggjøre sin handling før beslutning om sanksjon blir fattet. Slik 
fremførelse skal ikke forårsake unødige forsinkelser for Juryens behandling av saken. 

 
224.8 Formkrav 
 Alle jurybeslutninger skal protokollføres (juryprotokoll på bestemt formular) og inneholde: 

a) beskrivelse av tilfellet/handlingen, 
b) regelen/beslutningen som er brutt og 
c) sanksjonen som er besluttet. 

 
224.9 Bekjentgjøring 
 Alle sanksjoner som er bekjentgjort muntlig (irettesettelse, fratatt akkreditering/ bortvist/ 

nektet adgang) skal kort protokollføres i TD-rapporten. Det er TDs ansvar å bekjentgjøre 
sanksjoner. 

 
224.9.1 TD har ansvaret for at den sanksjonerte blir tilstrekkelig informert om adgangen til å anke 

og prosedyrene vedrørende anke (rettsmidler), se pkt 224.10.  
 
224.10 Rettsmiddel (anke) 
 
224.10.1 En ilagt sanksjon kan ankes til Ankeutvalget, jf. pkt 225. 
 
224.10.2 Dersom en anke ikke er fremmet innen fastsatt tidsfrist, 24 timer etter at sanksjonen ble 

gjort kjent for den sanksjonerte, er sanksjonen endelig (rettskraftig) og kan ikke ankes til 
høyere instans. 

 
224.10.3 Anke skal adresseres til NSF v/Skistyret som uten opphold videresender anken til 

ankeutvalgets leder. 
 
224.10.4 Følgende Jurybeslutninger er ikke gjenstand for anke: 

a) muntlige irettesettelser og 
b) pengebøter mindre enn NOK 1000,- 
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224.10.5 Ankebehandlingen skal være sluttført innen 72 timer, søn- og hellingdager ikke 
medregnet, etter at ankeutvalgets leder mottok anken. 

 
224.10.6 Omkostninger 

Den sanksjonerte hefter for alle omkostninger i tilknytning til sanksjonen. NSF kan 
forskuttere personlige utlegg for TD i tilknytning til sanksjonen. 

 
224.11 Betaling, innkreving 
 
224.11.1 NSF er forpliktet til å inndrive pengebøter. Omkostninger inklusive inkasso omkostninger 

kommer i tillegg til pengeboten. 
 
224.11.2 Idrettslag hefter for pengebøter som ikke blir betalt av den sanksjonerte. 
 
224.12 Gyldighet 
 Disse regler får ikke anvendelse i dopingsaker. 
 
224.13 Inndragning av NSF skilisens og FIS lisens 
 NSF Skilisens og FIS lisens skal øyeblikkelig inndras av Skistyret hvis en løper bryter 

bestemmelsene i pkt 207, og løperens navn skal straks meddeles FIS. Dersom 
overtredelsen vurderes å ha mindre betydning, skal løperen ilegges en mildere form for 
sanksjon såfremt forgåelsen er et første gangs tilfelle. 

 
 
225 Ankeutvalg 
 
225.1 Sammensetning 

Skistyret skal oppnevne et ankeutvalg felles for alle grener, bestående av leder, et 
frittstående medlem (uten tilknytning til gren) oppnevnt av ankeutvalgets leder, og et 
medlem fra hver gren (foreslått av grenkomiteen eller NSF administrasjon i forståelse 
med resp. grenkomite). De oppnevnte grenmedlemmer, likeledes det frittstående 
medlemmet, forutsettes å ha inngående kjennskap til rennreglementet og juryarbeide. 

 
Ankeutvalgets medlemmer i den enkelte sak kan ikke tilhøre samme skikrets som den 
sanksjonerte. I slike tilfeller oppnevnes varamedlem av NSF adm. Medlemmer av 
grenkomiteene og Skikretsstyrene er ikke valgbare. 

 
225.1.1 Ved behandling av en anke består utvalget av 3 personer; leder, det faste frittstående 

medlem og det faste grenoppnevnte medlem.  
 
225.1.1.1 Ved forfall oppnevnes 3. person av leder etter innstilling fra administrasjonen.  
 
225.2 Anken 

Anke kan fremmes over: 
 

225.2.1 Jurybeslutninger 
 En avgjørelse som juryen har truffet som følge av protest, kan innen 24 timer etter 

offentliggjøring av beslutningen innankes til Ankeutvalget 
 

og 
 
225.2.2 den offisielle resultatliste 

Den ankende part må bevise åpenbar(-e) feil ved utregningen. 
 Frist for anke mot den offisielle resultatlisten er 8 dager etter offentliggjøring av listen. 

Juryen skal straks og uten opphold vurdere og eventuelt få bekreftet de opplysninger 
som fremgår av anken. Juryen kan deretter omgjøre sin tidligere beslutning, hvis de nye 
opplysningene gir grunn til det. Dersom juryens tidligere avgjørelse fastholdes, skal 
anken straks sendes videre til Ankeutvalget. 
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225.2.3 Anken sendes NSF v/Skistyret, som uten opphold sender anken til Ankeutvalgets 
leder med kopi til det faste frittstående medlem. Med anken betales et gebyr på kr. 
1000,-. Gebyret tilbakebetales hvis anken etter endelig vedtak er tatt til følge. 

 
225.2.4 Ankeutvalget er siste instans i alle saker unntatt: 

a) Ved brudd på reklamebestemmelsene jfr. 207 er Skistyret ankeinstans. 
b) Ved pengebot større enn kr 1000, -, og utelukkelse fra renn lengre enn 2 uker. 
c) I saker angående personer som ikke omfattes av pkt 206.1 (organisasjonskomiteen), 

se pkt 223.3.2. Skistyret gis anledning til å uttale seg. 
d) Inndragning av premier, Skistyret gis anledning til å uttale seg. 
e) Ved inndragning av startlisens, se pkt 223.3.4. Skistyret skal uttale seg.  
 

225.2.5 Skistyret har rett til å fremme henvendelser til ankeutvalget og anmode om å bli holdt 
løpende orientert under ankeutvalgets behandling. 

 
225.2.6 Ankeutvalgets dom skal meddeles via NSFs med kopi til Skistyret. 
 
225.2.7 Anke til høyere instans 

Ankeutvalgets dom kan innen 8 dager etter at svaret er mottatt, ankes til Lov- og 
påtaleutvalget som avgjør saken med endelig virkning, jfr. NSF lov § 38 (3). Anken skal 
være skriftlig og sendes NSF v/Skistyret som uten opphold sender anken til til Lov- og 
påtaleutvalgets leder. Med anken betales et gebyr på kr. 1000,-. Gebyret tilbakebetales 
hvis anken etter endelig vedtak er tatt til følge. Se pkt 225.2.3. 

 
225.2.7.1 Ved anke til Lov- og påtaleutvalget skal saksbehandlingen påbegynnes uten opphold 

etter at anken er mottatt, og dom skal avsies snarest mulig. 
 

225.2.8 Ved internasjonale renn (FIS renn) gjelder ankebestemmelsene i FIS reglementet (ICR). 
 
 
226 Lege- og sanitetstjeneste 
 NIFs retningslinjer for lege- og sanitetstjeneste ved idrettsarrangement (2007): 
 
226.1 Kvalifikasjoner, prosedyrer og utstyr: 

- Personellet skal være kvalifisert til å utføre de fagrelaterte oppgaver som det aktuelle 
arrangement kan gi. Dette omfatter livreddende førstehjelp som bl.a. 
hjerte/lungeredning. 
- Personellet skal beherske oppdaterte prosedyrer for førstehjelp på 
skadestedet/åsted for akutt sykdom og under transport. 
- Førstehjelp skal gis til alle som har behov for på stedet og under transport. 
- Det medisinsktekniske utstyr skal være tilpasset de forventede arbeidsoppgaver. 
Dette omfatter også tilgang til hjertestarter. 
- Diagnostikk og behandlingstiltak må journalføres og stilles til disposisjon for den/de 
instanser som overtar behandlingen. 
- Medisinsk leder skal være lege og er ansvarlig for diagnostikk og behandling. 
- Ved konkurranser hvor lag/nasjoner har med egen lege skal medisinsk leder 
informere disse om beredskapen og evt. be om deres deltakelse i denne. 
- Ved internasjonale mesterskap skal det være separate behandlingsrom for utøvere 
andre som blir akutt syk/skadet. 

 
226.2 Sanitetspersonell med ambulanse skal være til stede ved:  

- Lagidrettskonkurranser og kamper.  
- Idrett på trafikkerte gater og veier. 
- Lege må være tilkallbar med tilstrekkelig kort responstid (utrykning). 

 
226.3 I tillegg skal lege være til stede ved: 

- Alle nasjonale mesterskap og andre større konkurranser. 
- Alle internasjonale konkurranser/mesterskap. 
- Alle konkurranser der utveksling av harde støt/slag er en del av konkurransen. 
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- Konkurranse der arrangør er pålagt ansvar for tilskuernes sikkerhet. 
- Alle konkurranser der medisinske råd og veiledning i umiddelbar tilslutning til 
konkurransen kan være nødvendig som: 
- Idrettsarrangement der større masser deltar, og særlig når det omfatter mange 
aldersgrupper; svært unge og eldre deltagere. 
- Idretter som medfører fare for ekstreme temperaturforhold og de dertil hørende 
komplikasjonsmuligheter som overopphetning og underkjøling. 
- Idretter med stor hastighet som vesentlig element (utfor, motorsport med mer). 

 
226.4 Medisinsk leders plikter: 

- Se ovenfor. I tillegg: 
- Varsle stevneledelsen om risikomomenter. 
- Be om utbedring av slike før konkurransen kan fortsette; evt. be juryen vurdere 
avlysning. 
- Gi informasjon til deltakere om spesielle medisinske/fysiologiske forhold (temperatur, 
væskeinntak, kuldebeskyttelse). 
- Sørge for adekvat førstehjelp etter angitte prosedyrer (se ovenfor). 
- Sørge for rask og adekvat videre transport etter stabilisering av pasienten når det er 
nødvendig. 
 

226.5 Arrangørens plikt overfor helsepersonalet: 
- Sørge for gode arbeidsforhold for helsepersonellet. 
- Ta legen med i hovedledelsens planlegging. 
- Sørge for forsikring for helseberedskap og personell. 
 

 Dersom medisinsk leders råd settes til side, vil ansvaret for evt. medisinske 
konsekvenser ligge på arrangøren.  

  
 Retningslinjene er utarbeidet av Idrettsmedisinsk råd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

2000 Organisasjon 
 
2001 Arrangøravtale 
 
2001.1 Mellom NSF og arrangør skal det foreligge avtale om at arrangøren har påtatt seg 

arrangementet. Rennsøknad godkjent og innsendt gjennom Skikretsen er å betrakte 
som en slik avtale for alle renn unntatt NOR Freeski Cupen (Norgescupen), 
Norgesmesterskapene og Hovedlandsrennet. 

 
2001.2 For NOR Freeski Cupen (Norgescupen), Norgesmesterskapene og Hovedlandsrenne 

inngås særskilte avtaler mellom NSF og arrangøren. 
 
2002 Organisasjonskomite 
 
2002.1 Organisasjonskomiteens sammensetning 

 Organisasjonskomiteen oppnevnes av arrangøren, dvs. det organisasjonsledd/selskap 
som er tildelt arrangementet/rennet. Den består av de medlemmer (fysisk eller juridisk) 
som er oppnevnt av arrangøren. Ved nasjonale mesterskap o.l. skal 
organisasjonskomiteen godkjennes av NSF. Organisasjonskomiteen skal utføre de 
oppgaver og plikter som påhviler arrangøren. Se pkt 211.3. 

 
2002.2 Organisasjonskomiteens ansvar og oppgaver 
 Organisasjonskomiteen skal være ansvarlig for koordineringen og tilretteleggelsen av 

rennarrangementet og alle ikke-renntekniske og renntekniske oppgaver i sin helhet. 
Se pkt. 211.4. 

 
2003 Oppnevnes av NSF 
 
2003.1 Teknisk delegert (TD) 
 TD i renn som er oppført i terminlisten som nasjonale oppnevnes av NSF/FK. Ved alle 

andre renn, oppnevnes TD av skikretsen der rennet avholdes. 
 
2003.2 Dommere 
 Dommerne oppnevnes av NSF/FK i renn som er oppført i terminlisten som nasjonale. 

Ved alle andre renn, oppnevnes de av skikretsen der rennet avholdes. 
 
2004  Oppnevnelse av arrangøren 
 Arrangøren oppnevner alle andre medlemmer av Organisasjonskomiteen. Leder eller 

dennes stedfortreder representerer komiteen offentlig, leder møtene og foretar 
beslutninger angående alle anliggender som ikke er utført av andre personer eller 
grupper. Vedkommende samarbeider nært med NSF og NSF’s oppnevnte 
representanter før, under og etter rennarrangementet. Vedkommende er ansvarlig for 
alle oppgaver for gjennomføring av konkurransen. Følgende funksjonærer skal 
utnevnes 

 
2004.1 Rennlederen 
 Er ansvarlig for forberedelsene og den praktiske gjennomføringen av rennet. Bør ha 

en stedfortreder som kan overta hvis nødvendig. Ved gjennomføring av rennet er 
rennlederens oppgave å se til at de andre hovedfunksjonærene utfører sine oppgaver, 
og være til stede i arenaen som jurymedlem. 

 
2004.2  Dommer – Kun for skicross 
 Se punkt. 5305.  
 
2004.2.1 Samarbeid med TD 

Dommeren og assistentdommeren må samarbeide tett med TD. 
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2004.3 Bakkesjefen 
 Bakkesjefen er ansvarlig for all preparering av bakken med start- og målområdet. Er 

også arrangørens ansvarlige for sikring av rennarenaen, se pkt 2043.1 Løpermøte. 
 
 
2004.4  Startdommeren 
 Startdommeren skal oppholde seg på start under hele treningen og rennet og er 

ansvarlig for organisering og tilsyn av starten og overholdelse av alle regler, dvs.: 
 
 - Sørger for at regelverket for start og startorganisering følges. 
 - Beslutter sene starter og feil starter. 
 - Må til enhver tid kunne kommunisere umiddelbart med juryen. 
 - Rapporterer navnene på alle løpere som ikke startet, har gjort en feil eller sen start 

og informerer juryen om alle regelbrudd. 
 - Rapporterer til juryens medlemmer hvis utstyr ikke er i samsvar med reglene. 
 - Ansvarlig for tilstrekkelig bemanning på start, avhengig av størrelsen, arten og 

spesifikasjonene til hver konkurranse, til å betjene startenheter, gi startkommandoer, 
sjekke farge på startvestene, stille opp løpere ved starten, organisere startområdet og 
andre relaterte aktiviteter inkludert manuell tidtaking. 

 
 Starteren er ansvarlig for klarsignal og startordre. Vedkommende er ansvarlig for 

registrering av startrekkefølgen og overlater oppsyn av løperne til starterassistenten. 
 
2004.5  Måldommeren 
 Måldommeren skal oppholde seg i mål under hele treningen og rennet og er ansvarlig 

for organiseringen og tilsyn med målgangen og sørger for at alle forskrifter knyttet til 
den (inkludert landingsområdet og målområdet) er riktig observert. 

 
 - Overvåker måldommerassistentene, timingen og publikumskontrollen i målområdet. 
 - Må til enhver tid kunne kommunisere via radiosamband med juryen. 
 - Rapporterer navnene på alle løpere som ikke fullfører og informerer juryen om alle 

regelbrudd. 
 - Nominerer tilstrekkelige måldommereassistenter, beroende på størrelsen, arten og 

spesifikasjonene av hver konkurranse, for å kontrollere korrekt kryssing av mållinjen, 
målrekkefølgen til løperne, landingen av hopp i banen og andre hendelser, inkludert å 
assistere måldommeren med DNS, DNF, DSQ og andre kjennelser. 

 
2004.6 Resultatansvarlig 
 Vedkommende er ansvarlig for koordineringen av funksjonærene for tidtaking, 

utregninger og i de bedømte konkurranseformatene kontrollerer poengresultatene 
sammen med hoveddommeren. I konkurranser med tidtaking vil vedkommende eller 
en assistent sammen med juryen bestemme intervallet mellom startende utøvere. 

 
2004.7 Rennsekretæren 
 Rennsekretæren er ansvarlig for alt sekretariatsarbeide i forbindelse med 

rennarrangementet. Må forsikre seg om at de offisielle resultatlister er i henhold til pkt. 
2020.4, 3701.1 og 5701.1. Er ansvarlig for møtereferater fra rennkomiteen, jurymøter 
og lagledermøter. Må forvisse seg om at alle skjemaer for start, bedømming, tidtaking, 
utregning og protester er reglementsmessig forberedt og leveres i god orden til riktig 
tid. Må sørge for at resultatene blir mangfoldiggjort og korrekt distribuert straks etter 
rennet ifølge medie- og arrangementsplanen til NSF/FK. 

 
2004.8 Medisinsk ansvarlig/Redningstjeneste 
 Ved alle renn skal det være hjelpekorps/førstehjelp eller lege til stede i bakken. Det 

skal oppnevnes medisinsk ansvarlig/ rennlege. Det skal være telefon- eller trådløs 
forbindelse fra start til mål og langs løypa. For øvrig gjelder «NIF’s retningslinjer for 
lege- og sanitetstjenesten ved idrettsarrangement». 

 
 
 



 

41 

2004.9 Førstehjelp og Legetjeneste  
 Viser til kapittel 1 i FIS Medical Guide inneholdende regler og retningslinjer, og til pkt. 

226 i NSFs fellesreglement. 
 
2004.12 Ansvarlig for sportslig presentasjon 
 Vedkommende er ansvarlig for alle aspekter knyttet til tilskueropplevelsen, inkludert 

kommentator, musikk/DJ, skjerm og innhold og andre underholdningsaspekter ved 
arrangementspresentasjonen. 

 
2004.14 Andre anbefalte lederfunksjoner i organisasjonskomiteen (skriftlig instruks skal 

være utarbeidet): 
 - leder finans 
 - leder innkvartering og forpleining 
 - leder transport 
 - leder for seremoni 
  
 Arrangøren beslutter selv hvilke andre funksjoner/ som skal være i 

organisasjonskomiteen. Se også pkt. 211.3 
 
2007 Juryen 
 Ved alle renn skal det være en jury som er ansvarlig for at rennet gjennomføres i 

henhold til NSF’s reglementer og bestemmelser, se Fellesreglementet 223.2.2. 
 
2007.1 Juryens sammensetning 
 Juryen består av: Teknisk Delegert (TD), Rennleder og Hoveddommer, som er 

medlemmer i Organisasjonskomiteen. 
 
2007.5 Stemmerett og avstemming 
 
2007.5.1  TD er juryens leder og leder alle møtene. 
 
2007.5.2 Hvert jurymedlem har én stemme, og alle beslutninger fattes med vanlig flertall blant 

de tilstedeværende jurymedlemmer 
 
2007.6 Juryens oppgaver 
 
2007.6.1 Juryens inspeksjon av løypa skal foretas i god tid før løpernes besiktigelse.  
 
2007.6.2 Juryen er ansvarlig for at rennet og den offisielle trening gjennomføres etter NSF ’s 

rennreglement. 
 
2007.6.3 Juryens oppgaver inkluderer, men ikke begrenset til: 
 - Kontroll av rennarenaen 
 - Kontroll av snøforholdene 
 - Kontroll av bakkeprepareringen  
 - Godkjenne sprøyting eller annen bruk av vann og bruk av kjemikalier 
 - Kontroll av avsperring og sikkerhet 
 - Kontroll av start- og målområdet og trasé for utkjøring fra målområdet 
 - Kontroll av førstehjelp 
 - Oppnevning av løypesettere 
 - Tidspunkt for løypesetting 

- Å overvåke løypesettingen og løypebyggingen (inkludert pipes, hopp, rails andre 
funksjoner) 

 - Kontroll av portflagg 
 - Åpning og stenging av rennbakken for trening etter vurdering av bakkepreparering 

og værforhold 
 - Beslutte tidspunkt og måte for løypebesiktigelse 
 - Kontroll av rennbakken/løypa før rennet 
 - Beslutte antall prøveløpere og starttid for disse 
 - Kontakt med prøveløpere om nødvendig 
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 - Endring av startrekkefølge grunnet bakke-/snøforhold og andre ekstraordinære 
forhold 

 - Endring av startintervallene 
 - Overvåke portdommertjenesten 
 
2007.6.4  Juryen har rett til å annullere, avbryte eller utsette et renn, forlenge eller forkorte 

startintervallene eller avkorte løypa hvis snøforholdene eller andre grunner gjør dette 
nødvendig. Noen av grunnene for å utsette, avbryte eller annullere et renn er: 

 - For lite snø i løypa  
 - Utilstrekkelig preparering av snøen i løypa 
 - Utilstrekkelig sikring av farlige punkter 
 - Utilstrekkelig organisering av rednings- og førstehjelpstjenesten        
 - Værforhold som kan sette løpernes sikkerhet i fare. 
 
2007.6.5 Fra et disiplinært synspunkt inkludert, men ikke begrenset til: 
 - beslutning eller forslag fra TD om å utelate (nekte en løper å starte) begrunnet i 

manglende fysiske eller tekniske ferdigheter 
 - brudd på gjeldende reklame- og utstyrsbestemmelser 
 - akkreditering og bestemme begrensning av tilgang til bakken for offisielle servicefolk 

og medisinsk personell 
 - publisering av sanksjoner 

- beslutninger vedrørende protester 
- iverksettelse av andre nødvendige tiltak under rennarrangementets gjennomføring 

 
2007.6.6 Fra et interessekonfliktsynspunkt: 
 Se FIS Code of Etchics 3.3 
 
2007.7 Saker som ikke er hjemlet i rennreglementet 
 Juryen kan også fatte beslutning i spørsmål som rennreglementet ikke klarlegger.  
 Det skal føres protokoll fra alle jurymøter 
 
2008  Teknisk Delegert (TD) 
 
2008.1.1 TDs ansvar og hovedoppgaver 
 TD er leder av juryen og har primært som oppgave å: 
 - påse at rennreglementet overholdes  
 - se til at konkurransen foregår på en rettferdig måte  
 - veilede rennledelsen for å sikre en best mulig gjennomføring 
 - overvåke arrangementet og sikkerhetsbestemmelser 
 - besiktige løypa sammen med juryen     
 - være NSF ’s offisielle representant på den rennorganisatoriske siden 
 
2008.1.3 Se også pkt. 200.5.13 
 
2008.2 TD lisens 
 NSF TD må inneha gyldig TD-lisens (se pkt 2008.3.4 for unntak). 
 
 
2008.2.2 Oppnevnelse 
 TD oppnevnes av NSF/FK i renn som er oppført i terminlisten som nasjonale. Ved alle 

andre renn, oppnevnes TD av skikretsen der rennet avholdes. 
 TD kan ikke være medlem av arrangerende lag. 
 
2008.3  TD forfall 
 
2008.3.1 Ved forfall må TD omgående ta kontakt med instansen (NSF/FK eller skikretsen) som 

har oppnevnt TD, som oppnevner ny TD og informerer arrangøren. 
 
2008.3.4 I tilfelle hvor TD er forhindret fra å utføre sin oppgave, skal en stedfortreder utpekes på 

stedet av juryen. Stedfortrederen må likeledes oppfylle kravene i pkt. 2008.1.3. 
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 I nødstilfeller kan det oppnevnes en TD som ikke oppfyller disse kravene, men som er 
kompetent til å sikre gjennomføring (fortsettelse) av konkurransen. Vedkommende 
skal være den som er best kvalifisert blant de tilstedeværende.  

 
2008.3.5 Stedfortrende TD innehar de samme rettigheter, plikter etc. som den opprinnelige 

oppnevnte TD.  
 
2008.5 TDs oppgaver i alle renn 
 
2008.5.1 Før rennet 
 TD skal i god tid før rennet (2-4 uker) ta kontakt med arrangør for å: 
  - få status på forberedelser 
 - få tilsendt førstehjelpsplan og bekreftet forsikring 
 - avtale når TD skal være til stede 
 - få oversikt over tilgang og kjennskap til resultatservice 
 - få seg forelagt arrangørens plan om gjennomføring 
  Dette skal følges opp fram til TD ankommer rennstedet. 
 
2008.5.2.1 Før og under rennet 
 Før offisiell trening starter skal TD sørge for: 
 - kontroll av sanitet og legetjeneste 
 - kontroll av rennteknisk utstyr 
 - inspeksjon av løype, preparering og sikring  
 
2008.5.2.2 Under offisiell trening og konkurranse skal TD: 
 - være til stede i anlegget 
 - lede jurymøtene 
 - overvåke den tekniske og organisatoriske gjennomføring  
 - samarbeide med arrangør, ledere og trenere 
 
2008.5.3 Etter rennet: 
 - kontrollere at resultatlisten er korrekt iht. pkt. 2020.4, 3701.1 og 5701.1 
 - senest 1 dag etter rennet sende NSFs TD-rapport til arrangør og NSF/FK eller, ved 

kretsrenn, til skikretskontoret 
 
2013 Løpers ansvar 
 
2013.1 Den enkelte løper må være startberettiget i henhold til pkt 203.1.1 og må være 

forsikret gjennom en gyldig NSF skilisens.  
 Tilleggsforsikring vil være den enkeltes ansvar. Se pkt. 203. 
 
2013.1.2 Løperen må ha undertegnet NSF løpererklæring 
 
2013.2 Løper skal alltid bære synlig utlevert startnummer (Bib) under trening og konkurranse. 
 
2013.3 Ski skal ha utløserbinding og skistoppere/remmer, og løper skal alltid ha godkjent 

hjelm under trening og konkurranse. Ryggplate anbefales, men er ikke påbudt. 
 
2013.4 Løper skal ha kjennskap til NSF fellesreglement og dette grenreglement, med vekt på 

den/de øvelser vedkommende konkurrerer i. 
 
2014 Aldersklasser 
 
2014.1 Konkurransen og kalenderåret 
  Alder er den alder man fyller i det kalenderår som skisesongen avsluttes uansett når i 

kalenderåret man fyller år. Alder gjelder fra sesongstart, altså også renn som ligger i 
det kalenderår sesongen starter. Skisesongen er fra 1. mai til 30. april (se pkt 200.5.10 
i Fellesreglementet). 
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2014.2  Klasseinndeling 
 Klasseinndelingen i freestyle er som følger:   
 
 U10:   
 - Gutter                10 år og yngre  
 - Jenter               10 år og yngre  
   
 U12:  
 - Gutter                   10-12 år  
 - Jenter                      10-12 år  
     
 YNGRE JUNIOR  

- Gutter                     13-14 år     
- Jenter                      13-14 år   
 
JUNIOR   
- Junior menn             14-18 år  
- Junior kvinner          14-18 år  
   
SENIOR  
- Senior menn           19 år og eldre  
- Senior kvinner         19 år og eldre 

 
2015  Tekniske installasjoner: Start, mål, tidtaking og utregning 
 
2015.1 Kommunikasjon 
 Ved alle renn skal det være direkte kommunikasjon (telefon eller radio, etc.) mellom 

start og dommertårn, og ved kulekjøring/skicross, mål. 
 
2015.2 Tidtakingsutstyr og prosedyrer (for skicross og kulekjøring) 
 Under kulekjøring/Ski Cross skal det, dersom dette er mulig, brukes elektronisk 

tidtaking med kommunikasjon mellom start og mål. Tiden registreres ned til 1/100 
sekund. Spesifikasjoner og prosedyrer for tidtaking er beskrevet i FIS sin «Freestyle 
Timing Booklet». 

 
2016 Høyttaleranlegg 
 
2016.1 Det kan bli brukt musikk i alle grener. Lydanlegget bør være så kraftig at løperen kan 

høre musikken klart og uten forvrengning uansett hvor vedkommende befinner seg i 
arenaen. 

 
2017 Oppvarmingsløype 
 Se skicross, pkt. 5104. 
 
2018 Stenging og endringer av løypa 
 En bakke er stengt fra det tidspunktet løypesetteren begynner. Ingen med unntak av 

juryen har rett til å endre porter, portflagg, løypemarkeringer osv. eller modifisert 
bakkestruktur (hopp, osv.) i en avsperret løype og bakke. Løpere tillates ikke å 
oppholde seg innenfor en avsperret konkurransebakke. 

 Trenere, servicepersoner kan ha tilgang til konkurransebakken om juryen har gjort 
vedtak om det. Presse og fotografer anvises plasser i konkurransebakken av juryen. 

 
2020 Utregning og publisering av resultater 
 
2020.1 Utregning av resultater skal gjøres på følgende måte: 
 
2020.1.1 Poeng offentliggjøres til nærmeste 1/100. 
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2020.1.2 Like tider (Resultatoppløsing, tie-break): Ved to eller flere like resultater skal løperne 
ha samme plassering. 

 
2020.2 Uoffisielle resultater 
 Resultater skal betraktes som uoffisielle resultater inntil de er verifisert. Når det er 

mulig, skal de uoffisielle resultatene kunngjøres over høyttaleranlegget. 
 
2020.4 Offisiell resultatliste 
 
2020.4.1 Offisiell resultatliste for både kvalifisering og finale skal offentliggjøres. 
 
2020.4.2 For klasser som omfatter barn 10 år og yngre, skal resultatliste settes opp i urangert 

rekkefølge. 
 
2021 Premieutdeling 
 Premieutdeling skal først gjennomføres når rennet er avsluttet. Premier skal ikke deles 

ut før etter at den offisielle resultatlisten foreligger og eventuelle protester er 
sluttbehandlet av juryen., se fellesreglementets pkt 219. 

 
2022 Startrekkefølge 
 Startrekkefølgen trekkes før løpermøtet. 
 
2022.1 Startrekkefølgen trekkes for hver enkelt øvelse. Trekningen brukes for 

kvalifiseringsomgangen. I finalen starter det antall som er avtalt på løpermøtet. Hvis 
det står uavgjort mellom finalister etter kvalifiseringen, kan juryen øke antallet 
finalister.  

 
2024 Startliste 
 
2024.1 En uoffisiell startliste må gjøres tilgjengelig for alle lagledere umiddelbart etter 

trekningen. 
 
2024.2 Feil i startliste 
 Om en løper er feilplassert eller utelatt på en startliste grunnet feil fra lagleder, føyes 

løperen til på startlisten som førstemann. 
 
2024.3  Startlisten skal distribueres til alle funksjonærer, trenere, løpere og 

mediarepresentanter. 
 
2025 Omstart 
 Et jurymedlem kan godkjenne en midlertidig omstart, på betingelse av at angitt grunn 

bekreftes senere. Løperen kan starte i intervallet mellom to påfølgende løpere, straks 
vedkommende har meldt seg for starteren. Hvis en løper allerede er blitt diskvalifisert 
før hendelsen som førte til omstart, er vedkommendes omstart ikke gyldig. 

 
2026 Utsettelse, avbryting/Annullering av renn og trening 
 
2026.1 Utsettelse eller avbryting/annullering av renn 
 Juryen har rett til å avbryte/annullere et renn hvis det er fare for løpernes sikkerhet 

eller hvis forholdene er slik at rennet ikke kan gjennomføres på reglementert måte.  
Før en avgjørelse om annullering tas, må juryen forvisse seg om at det ikke vil være 
forsvarlig å fortsette rennet etter et kortere eller lengre opphold. Se for øvrig pkt. 
2007.6.4. 

 
2028 Ikke tillatt å starte 
 En løper skal ikke tillates å starte dersom: 
 
2028.1  Løperen bærer ulovlige navn eller symboler på klær eller utstyr (jfr. 

Reklamebestemmelsene pkt 207), eller som opptrer usportslig i startområdet. 



 

46 

2028.2 Bryter NSF’s rennreglement for reklame og kommersiell merking 
 
2028.3 Nekter å la seg fremstille til medisinsk undersøkelse (ved mistanke om doping). 
 
2028.4 Trener eller oppholder seg i en bakke/arena som er stengt for løpere. 
 
2028.5 Bestemt av juryen, i samsvar med 2007.6.4, mangler de tekniske ferdighetene som 

kreves for å kjøre løypa eller utføre forsøk på manøvrer. 
 
2028.6 Ikke har på godkjent hjelm eller ikke har skistoppere/skibremser på skiene. 
 
2028.7 Ikke kan godtgjøre gyldig skilisens. 
 
2028.8 Hvis en løper allerede har startet i en konkurranse og senere av juryen fastslås å ha 

brutt disse reglene, må juryen sanksjonere utøveren. 
 
2029 Sanksjoner (straff) 
 Juryen skal beslutte å ilegge en løper sanksjon (straff) når løperen: 
 
Ingen 2029.1 
 
2029.2 Bryter reglene om reklame på klær og utstyr (se pkt 207). 
 
Ingen 2029.3 
 
2029.4 Ikke har på utlevert startnummer (BIB) under trening og konkurranse. 
 
2029.5 Ikke er klar til å starte på den offisielle starttid 
 
2029.6 Foretar feilstart  
 
2029.7 Mottar hjelp utenifra under konkurransen 
 
2029.8 Vil bli ansett for å bryte noen av punktene under pkt. 2028 
 
2029.9 Bryter reglene for sanksjoner som beskrevet i kapitlene for de ulike grenene. 
 
2030 Diskvalifikasjoner 
 Juryen beslutter om en løper skal diskvalifiseres. Diskvalifiseres en løper i 

finalerunden vil vedkommende ikke oppnå plassering og alle løpere fra kvalifiseringen 
vil rykke en plass frem. En diskvalifikasjon kan ilegges av juryen mot en utøver 
dersom løperen: 

 
2030.1 Deltar i rennet på falske premisser (starter i feil klasse eller med en annen løpers 

startnummer) 
 
2030.2 Setter sikkerheten til personer eller eiendom i fare, eller faktisk forårsaker skade. Har 

forårsaket forstyrrelser for en annen løper. 
 
2030.3 Trener i en løype eller på et hopp stengt for løpere, endrer løypa på en måte som er 

forbudt i henhold til pkt. 2018 eller handler i strid med instruksjonene fra juryen med 
hensyn til gjennomføringen av treningen eller konkurransen. 

 
2030.4 Ikke har på godkjent hjelm eller ikke har skistoppere/skibremser på skiene. 
 
2030.5 Kommer for sent til start, tjuvstarter eller gjør en feilstart  
 
2030.6 Tar imot hjelp utenfra i enhver form under konkurransen 
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2030.7 Ber uberettiget om en foreløpig omkjøring, noe som senere viser seg å være 
ubegrunnet. 

 
2030.8 DQB (Disqualification for Behaviour) for usportslig oppførsel. 
 
2030.9 Hvis ikke kvalifisert i henhold til pkt. 203 
 
2032 Protester 
 
2032.1 Typer protester 
 
2932.1.1 Mot løperes deltakelse (starttillatelse)  
 
2032.1.2 Mot løperens utstyr 
 
2032.1.3 Mot bakken eller forholdene i bakken 
 
2032.1.4 Mot en annen løper eller mot en funksjonær under rennet 
 
2032.1.5 Mot diskvalifikasjon. 
 
2032.1.6  Mot tidtakingen eller poengberegninger  
 
2032.1.7 Mot omkjøringer 
 
2032.1.8 Mot beslutninger av Juryen, unntatt 5404 
 
2032.2 Innlevering av protester 
 Protest skal være skriftlig (se pkt. 2034 for unntak) og innlevert til rett instans innen de 

fastsatte frister.  
 
2033 Frist for innlevering av protester 
 
2033.1 Mot en løpers deltakelse: 
 - før trekningen. 
 
2033.2 Mot løypa eller forholdene i løypa: 
 - senest 60 minutter før rennstart. 
 
2033.3  Mot en løper, løpers utstyr, eller mot en funksjonær under rennet på grunn av dårlig 

oppførsel under konkurransen: 
 - innen 15 minutter etter at siste løper har passert mållinjen. 
 - på de siste rundene for Ski Cross og Dual Moguls før neste heat begynner 
 
2033.4 Mot diskvalifikasjon: 
 - innen 15 minutter etter oppslag/offentliggjøring av diskvalifikasjonen.  
 
2033.5 Mot tidtakingen: 
 - innen 15 minutter etter oppslag/publisering av den uoffisielle resultatliste. 
 - på de siste rundene for Ski Cross og Dual Moguls før neste heat begynner 
 
2033.6 Mot alle andre beslutninger av Juryen: 
 - umiddelbart og senest innen utløpet av fristene for innlevering av protester etter pkt. 

2033.4 
 
2033.7 En protest mot en påstått feil i utregningen av resultatene eller en skrivefeil i 

resultatlisten, skal sendes gjennom løperens klubb til arrangøren innen 8 dager etter 
mottagelsen av resultatlisten. Hvis protesten tas til følge av juryen, skal korrigert 
resultatliste offentliggjøres og premier omfordeles. 

 



 

48 

2034 Formkrav til protester 
 
2034.1 Protester skal som en grunnregel være skriftlig. 
 
2034.2 Unntaksvis kan protester etter pkt 2032.1.4, 2032.1.5 og 2032.1.6 5 rettes muntlig 
 
2034.3 Protesten skal være så detaljert som mulig. Bevis må forelegges og medfølge 

protesten.  
 
2034.4 Protestgebyr kr 200,- skal innbetales sammen med protesten. Gebyret skal 

tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge. Dersom protesten ikke tas til følge 
tilfaller gebyret arrangøren. 

 
2034.5 Protesten kan trekkes tilbake inntil tidspunktet for når Juryen skal publisere 

beslutningen. I slike tilfeller skal gebyret refunderes. Tilbaketrekking av en protest er 
ikke lenger tillatt når et enkelt Jurymedlem i tidsnød alene foretar en beslutning med 
forbehold. 

 
2034.6 Protester innlevert uten medfølgende protestgebyr skal ikke behandles, men avvises. 
 
2035 Bemyndigelse til å protestere 
 Rett til å levere protest har løper eller lagleder fra hver deltakende klubb. 
 
2036  Juryens behandling av protester 
 
2036.1 Juryen møtes for å behandle protester til fastsatt tidspunkt og sted. Vanlig etter siste 

løper i mål. 
 
2036.2 Ved Juryens behandling av protest mot portpassering, kan portdommeren, hvis 

nødvendig, også nabo portdommeren og eventuelt andre rennfunksjonærer, løperen 
det angår og dennes leder eller trener bli innkalt til Juryen for å forklare seg. I tillegg 
kan andre bevismidler (video, foto, film) gjennomgås dersom slikt finnes. 

 
2036.3 Kun jurymedlemmene skal være til stede ved avstemningen. TD leder saksgangen. 

Protokoller fra jurymøtene skal føres og undertegnes av alle stemmeberettigede 
medlemmer av juryen. Avgjørelsen krever et flertall av alle stemmeberettigede 
medlemmer av juryen, ikke bare av de tilstedeværende. Ved stemmelikhet er TDs 
stemme avgjørende. 

 
2036.4 Beslutningen skal offentliggjøres umiddelbart etter at avgjørelsen er endelig fattet, ved 

oppslag på offisiell tavle og tidspunktet for når dette er offentliggjort. Ved Ski Cross 
finaler kan avgjørelsen annonseres muntlig. 

 
2039 Rennprotokollen 
 
2039.1 Definisjon av Freestyle-konkurranser 

Freestyle-konkurranser består av følgende: 
- Aerials AE 
- Aerials Team AET 
- Dual Moguls DM 
- Dual Moguls Team DMT 
- Moguls MO 
- Ski Cross SX 
- Ski Cross Team SXT 
 

 Freestylerenn må gi løpere av begge kjønn og i alle aldersklasser muligheten til å 
konkurrere. 

 
2039.2  Definisjon av Freeski-konkurranser 
 Freeski-konkurranser består av følgende renn: 
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- Freeski Halfpipe HP 
- Freeski Slopestyle SS 
- Freeski Big Air BA 

 
 Freeskirenn må gi løpere av begge kjønn og i alle aldersklasser muligheten til å 

konkurrere. 
 
2041 Skader 
 NSF/FK skal ha skriftlig rapport om enhver skade eller ulykke. Dette skal rapporteres 

av TD og vedlegges TD rapporten. 
 
2042 Forsikring  
 
2042.1 Arrangøren 
 Enhver rennarrangør plikter å tegne obligatorisk ansvars-forsikring i henhold til pkt. 

212.1. Utfyllende informasjon finnes under Generelle Opplysninger på NSF’s nettside. 
Ansvarsforsikringen skal også dekke rennfunksjonærene. 

 
2042.2 Løpere 
 Den enkelte løper skal være forsikret gjennom NSFs obligatoriske skilisens. 

Tilleggsforsikring vil normalt være den enkeltes ansvar. 
 
2043 Arrangørmøter 
 
2043.1 Løpermøte 
 På løpermøtet skal det gis detaljerte opplysninger vedrørende rennprosedyrer, format 

og aktiviteter, og informasjon om andre nødvendige saker. Følgende skal være 
tilstede på løpermøtet: TD, Hoveddommer, rennleder og andre relevante 
rennfunksjonærer. Møtet skal ledes av rennleder eller andre som er utpekt til 
oppgaven. 

 
2043.2 Organisasjonskomitémøter 
 Ved nasjonale konkurranser bør det være organisasjonsmøter før og eventuelt under 

konkurransen. Det er rennleders ansvar å innkalle til alle nødvendige 
organisasjonsmøter og informere nøkkelpersoner som er involvert i konkurransen, slik 
at de kan delta. Videre bør møtene protokollføres. Det er rennleders ansvar å formidle 
viktig informasjon om konkurransen slik at alle parter er informert. 

 
2043.3 Dommermøter 
 Hoveddommer skal avholde dommermøte før rennstart. Hoveddommer er ansvarlig 

for kunngjøring og koordinering av møtet. Referat fra møtet føres på 
dommerrapporten. 

 
2043.4 Jurymøter 
 Juryen skal ha minst ett møte før offisiell trening for å inspisere løypene. 
 
3000  Freeski 
 
3100  Konkurranseområdet 
 
3101  Starten 

 Startområdet må være avsperret for alle unntatt den startende løper i følge med én 
trener og startfunksjonærer. 

 
3101.1 Unntak 
 Unntak kan gjøres for innendørs eller i by-arrangementer. 
 
3101.2 Løpernes forberedelsesområde  
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 Løpernes forberedelsesområde må være flatt og bredt nok til at løperne kan forberede 
seg til konkurransen og for at trenere og funksjonærer kan gjøre jobben sin.  

 
3101.3 Startplattform 
 Drop-in-området gir løperne muligheten til å starte konkurransen med riktig fart og 

momentum og brukes ikke til å forsøke en manøver. Det bør være et helt flatt, jevnt 
område som lar løperen stå i en avslappet stilling i utstyret før de starter 
konkurransen.  

 
3102 Løypa 
 
3102.1 Sikkerhet / Gjerder / Merking 
 Løypa skal være helt avstengt av barrierer (gjerde/tauliner). På kritiske steder kan 

organisasjonskomiteen kreve installasjon av sikkerhet (madrasser, puter, nett etc.) 
som foreskrevet av juryen. 

 
3102.1.1 Merking av løype og terreng 
 I alle arrangementer kan løypa, i regi av juryen, merkes med: farget fargestoff brukt på 

elementer som overgangen til Halfpipe, kanter på kickers inkludert landing, etc. samt 
horisontalt og vertikalt på løypa, spesielt der terrenget endrer seg, hopp, overganger, 
mållinjer osv.  

 
3102.1.2 Stenging og endring av løypa 
 I en lukket løype har ingen unntatt juryen eller en representant som handler med 

juryens myndighet lov til å endre elementer, merke løypa eller endre løypestrukturen 
(takeoffs, rails, osv.). ref. til hovedregelen 2018. 

 
3102.2 Halfpipe 
 Halfpipen er en kanal konstruert i snøen. 
 
3102.2.1 Tekniske Data 
 Se ICR 3102.2.1. 
 
3102.2.2 Arenaen 
 Halfpipearenaen må være i samsvar med de tekniske dataene/spesifikasjonene i pkt. 

3102.2.1. Den må klargjøres for å ha kompakte og konsistente snøforhold i veggene, 
godt sammenkoblede overganger til bunnen og tilstrekkelige vertikale vinkler til 
Halfpipe-spesifikasjonen. Halfpipearenaen må være ferdig og klar for trening minst én 
dag før den første planlagte treningsøkten. Alle nivåarrangementer (A-B-C) Halfpipes 
må samsvare med de anbefalte og godkjente spesifikasjonene og må ha en 
preppemaskin spesielt designet for Halfpipe-preparering. 

 
3102.3 Slopestyle 
 Konkurransen vil bli holdt i en løype med en rekke hopp, rails, bokser, big-airs osv. 

med to eller flere linjer som løperne kan velge mellom. 
 
3102.3.1 Tekniske Data 
 Se ICR 3102.3.1 
 
3102.3.2 Generell karakteristikk av løypa 
 Slopestyleløypa må være i samsvar med de tekniske dataene/ spesifikasjonene i pkt. 

3102.3.1. Den må forberedes med en spesifikk byggeprosess for å ha kompakte og 
konsistente snøforhold på alle områder som kickers, take-offs. Slopestyleløypa må 
være ferdig og klar for trening minst én dag før den første planlagte treningsøkten 

 
3102.3.3 Slopestyle løypebeskrivelse 
 Slopestyleløypa skal inneholde en rekke elementer (bokser, quarterpipes, 

bølger/hopp, rails, eller andre elementer). Løypa skal ha minst tre (3) elementer per 
linje. Den skal være designet slik at den tilpasses løperne i konkurransen. Den ideelle 



 

51 

løypa er satt sammen av forskjellige elementer, slik at løperne gis anledning til å vise 
sine ferdigheter og talenter. Videre skal løypa tillate løperne å spinne i flere retninger.  

 
 Avstanden mellom elementene skal tillate en jevn overgang og utførelse. Elementene 

og den overordnede løypa bør utformes på en slik måte at den kan benyttes av både 
kvinner og menn. Den ideelle slopestyleløypa er teknisk utfordrende, med et stort 
utvalg av elementer i forskjellige kombinasjoner. Kreative løsninger og elementer er 
alltid tillat så lenge de er testet og vurdert som funksjonelle og trygge før første 
treningsdag.   

 
3102.4 Big Air 
 
3102.4.1 Tekniske Data 
 Se ICR 3102.4.1 
 
3102.4.2 Arenaen 
 Big Air-arenaen må være i samsvar med de tekniske dataene/ spesifikasjonene som 

beskrevet i pkt. 3102.4.1. Big Air-arenaen må være klar minst én dag før første 
treningsøkt. Drop-in lar løpern(e) justere hastigheten for hoppet, og landingen bør ha 
tilstrekkelig vinkel til å tillate jevne landinger samt matche flybanen. 

 
3103 Målområdet 
 Målområdet skal være flatt og stort nok til at utøveren kan stoppe kontrollert. 
 
3103.1 Målområdet må være lett synlig for løperen som nærmer seg mål.  
 
3103.2 Målområdet skal være fullstendig inngjerdet og bør designes for å gi maksimal 

synlighet for funksjonærer, media og tilskuere. Enhver uautorisert inntreden må 
forhindres. 

 
3103.3 Installasjoner og sperringer bør settes opp og sikres gjennom egnede sikkerhetstiltak.  
 
3200 Installasjoner 
 
3201 Dommertårn 
 Størrelsen på dommertårnet bør ta utgangspunkt i hvor mange dommere og 

funksjonærer som skal være til stede. I tillegg bør det bygges slik at dommerne har 
god oversikt over løperne i hele løypa/arenaen.  

 
3201.1 Utstyr 
 Dommertårnet skal utstyres med stoler og bord for alle dommere.  
 
3201.2 Plassering Halfpipe 
 Dommertårnet bør være nederst i halfpipen med mindre det benyttes videodømming 

(fra bunnen av HP), i dette tilfellet kan dommertårnet være hvor som helst.  
 
3201.3 Plassering Big Air 
 Hvis videodømming er benyttet kan dommertårnet være hvor som helst. Hvis 

videodømming ikke er benyttet, bør dommertårnet være på siden (ideelt 45°) til hoppet 
med god sikt over in-run, take-off og landing.  

 
3201.4 Plassering Slopestyle  
 Hvis videodømming er benyttet kan dommertårnet være hvor som helst. Hvis 

videodømming ikke er benyttet, er det en fordel at dommertårnet heves for å gi best 
mulig sikt over hele løypa. Hvis dette ikke er mulig, skal et andre dommertårn bygges 
og antall dommere må økes for å kunne se hele løypa.  

 
3202 Høyttaleranlegg 
 Se pkt. 2016. 
 Musikk bør brukes i freeski-konkurranser.  
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 Lydanlegget må være kraftig nok til at løperen kan høre musikken tydelig og uten 
forvrengning i hovedinteresseområdet (Startområde, Målområde eller hele løypa). 
Lydsystemet skal også gjøre det mulig å tydelig høre all musikk og speakers 
kommentarer, inkludert poeng etc. 

 Sjefen for lyd og DJ er ansvarlig for lyd/musikk under konkurransen. 
 
3203 Resultater på stedet 
 Utøvere må kunne lese alle poeng og rangeringer ved start- og målområdet. Alle 

poeng/rangeringer må legges ut etter hvert run. Dette kan oppnås ved bruk av en 
resultattavle, dataskjerm eller live-app. 

 
3300 Freeski Funksjonærer 
 
3301 Juryen for en konkurranse 
 Juryen kontrollerer konkurransen og fatter vedtak om konkurransen. Se felles seksjon 

2007 for mer informasjon. 
 
3303 Teknisk delegert 
 TDs hovedoppgaver: 
 - å sørge for at NSFs regler og retningslinjer blir overholdt 

- å se at konkurransen foregår på en rettferdig måte 
- å gi råd til arrangørene innenfor rammen av deres plikter 
- å være den offisielle representanten til NSF 
- Se felles seksjon 2008 for detaljert informasjon. 

 
3304 Rennleder 
 Rennlederen er som beskrevet i pkt. 2007 medlem av juryen. I freeski-konkurranser 

har som tilleggsoppgaver og ansvar: 
 - Overvåke Halfpipe/Slopestyle/Big Air-trening i fravær av hoveddommer og/eller TD 

- Overvåker bygging og konstruksjon av dommertårnet 
- Sørger for tilstrekkelig innkvartering (dvs. bord, stoler, osv.) for å oppfylle de 
nødvendige kravene i dommertårnet 
- Må delta på alle Halfpipe/Slopestyle/Big Air løpermøter 
- Sørge for tilstrekkelig mat og forfriskninger etc. til dommerne.  
Se felles seksjon 2004.1 for mer informasjon. 

 
3306  Bakkesjef (HP, BA, SS) 
 Bakkesjefen er ansvarlig for preparering av løypa i henhold til juryens direktiver og 

vedtak, og må være kjent med lokale snøforhold i det aktuelle terrenget. I tillegg, 
bakkesjefen for HP/BA/SS: 

 - Bør være medlem av organisasjonskomiteen 
 - Er under ledelse av juryen 
 - Må sørge for at Halfpipe/Slopestyle/Big-Air-løypa til enhver tid under trening og 

konkurranse er i samsvar med tekniske data som beskrevet i pkt. 3102.2.1, 3102.3.1 
og 3102.4.1 

 - Må ha erfaring med å bygge og vedlikeholde Big Air/Halfpipe/Slopestyle-løyper.  
 
3307  Startfunksjonærer 
 
3307.1 Starteren 
 Starteren er ansvarlig for varselsignalet og startkommandoen. Tildeler tilsyn med 

løperne til Assistentstarteren, og kontrollerer at løperne har på seg startnummer og 
hjelmer under trening og konkurranse. Starteren må være i kontakt med 
hoveddommeren. 

 
3307.2 Assistentstarteren 
 Assistentstarteren er ansvarlig for å kalle løperne til Starten i riktig rekkefølge. 
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3307.3 Både starteren og assistentstarteren må informeres om konkurranseformatet og om 
hvor mange løpere som går videre fra kvalifisering til finale.  

 
3308 Konkurransefunksjonærer 
 
3308.1 Parkbyggere 
 Det må være et dedikert mannskap som har ansvar for å bygge, forme og 

vedlikeholde alle deler av alle elementer i løypa. Parkbyggerne sørger for at løypa er 
trenings- og konkurranseklar med gode løypeforhold. Antall parkbyggere skal være 
tilstrekkelig for at alle elementer skal kunne vedlikeholdes innen en rimelig tidsramme. 
De er i tett kontakt med bakkesjefen. 

 
3308.3 Merking/farging 
 Det skal være et dedikert mannskap på ski som har i oppgave å merke/farge alle 

relevante elementer i løypa. Basert på løypa (HP, BA, SS), været og snøforhold vil 
fargeteknikker variere, samt antall personer i mannskapet. De er i tett kontakt med 
bakkesjefen og rennlederen.    

 
3308.4 Kicker/seksjonsfunksjonærer 
 I slopestyle så vel som i big air, kreves det at løypefunksjonærene plasseres i 

nærheten av hvert element/ seksjon for å kunne observere de ulike elementene. De 
skal være utstyrt med en radio (samband) og flagg for å kontrollere utøvere under 
konkurransen i deres seksjon. 

 
3308.5 Medisinsk team 
 Det bør til enhver tid være minimum to rednings-/førstehjelpspersonell på startområdet 

under trening og konkurranse. Se NSF medisinske retningslinjer og generelle regler 
pkt. 2004.8 for ytterligere informasjon. 

 
3309 Ansvarlig for resultater 
 Se felleskapittel 2004.6. Ansvarlig for resultater er i de fleste tilfellene en person fra de 

som leverer resultattjenesten eller den som håndterer beregningssystemet. 
 
3310 Rennsekretariat 
 Se generell regel i pkt. 2004.7. 
 
3311 Dommerpanel 
 
3311.1 Definisjon 
 Dommerpanelet for en konkurranse vil være en gruppe på tre (3) dommere inkludert 

hoveddommer. I tilfellet med to dommerteam bør antall dommere være fire (4) 
inkludert hoveddommer. For nasjonale konkurranser på FIS nivå må dommerne 
inneha FIS dommerlisens på minimum C-nivå. Dommerne må dømme basert på 
gjeldende NSF-regler og bedømmelseskriterier. Dommerpanelet til nasjonale 
konkurranser på FIS-nivå oppnevnes av NSF. 

 
3311.8 Dommernes ansvar, plikter og prosedyrer 
 - Å dømme og rangere enhver løper rettferdig, uten partiskhet, uten hensyn til tidligere 

inntrykk, og uten hensyn til løperens nasjonale tilhørighet, konkurranse, farge eller tro. 
 - En dommer skal ikke forutsi utfall på forhånd, eller delta i tipping på konkurransen 

hvor vedkommende er en del av dommerpanelet. 
 - Å følge -vurderingskriteriene som beskrevet i FIS’ Judges’ Handbook i alle aspekter 
 - Dommere kan ikke tildeles konkurranse som et familiemedlem deltar (barn, bror, 

søster, mann og kone) 
 For detaljert ansvar og plikter, se Dommerhåndboken. 
 
3400 Bedømmelseskriterier og poeng 
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3401 FIS’ Judges’ Handbook 
 Heretter kalt dommererhåndboken, kan benyttes av dommerne som veiledning og 

hjelpemiddel.  
 
3402 Bedømmelseskriterier (Big Air, Slopestyle og Halfpipe) 

Følgende vurderingskriterier skal tas i betraktning. 
- Utførelse 
- Vanskelighetsgrad 
- Høyde 
- Variasjon 
- Progresjon 
For en beskrivelse av bedømmelseskriteriene, se Dommerhåndbokens regel 8. 

 
3403 Poengsystem 
 Hver dommer skal gi en poengsum på 0-100 til hver løper, uten bruk av desimaler. 

Når utøverens poengsum er utledet fra en beregning som involverer divisjon, skal 
resultatet avkortes (rundes ned) og vises til to desimaler. 

 
3403.1 Dømmingsformat 
 Bare helhetsinntrykk brukes ved dømming. Karakteren settes på grunnlag av den 

totale sammensetningen av kjøringen (se pkt. 3402 Bedømmelseskriterier), inkludert 
valgt linje, og bruken av elementene i løypen. Fall anses som en del av helheten og 
tas med i betraktningen ved fastsettelse av poengsummen. 

 
3405 Data- og resultatsystem 
 Datasystemet må være av en standard som passer til nivået på konkurransen. 

Datasystemet skal sikre at seeding & resultatprosessen dekkes i henhold til reglene. 
Hoveddommeren må kunne se rangeringene etter hvert run.  

 Minimumskravet er et regneark som er programmert til å presentere resultater i 
henhold til valgt konkurranseformat og korrekt sortert rangeringsrekkefølge. 

 Poengsummene kan overføres med stenoark, sendes med melding e.l. og skrives inn 
av ansvarlig for resultater eller vedkommendes assistent. 

 
3406 Videodømming 
 Videodømming kan brukes som hjelp for dommere, eller det kan brukes som eneste 

hjelpemiddel for dommere. 
 
3500 Konkurranseformat & Heat beskrivelse 
 
3501 Heat Format 
 Freeskikonkurranser arrangeres i heat for fasene kvalifisering og finale som beskrevet 

i 3501.1 og 3501.2. Hver fase kan ha forskjellig antall konkurranseruns og tellende 
runs. Gjennomgangen av heatene kan være forskjellig for hver fase. Formatet kan 
ikke endres mellom heatene i én fase (f.eks. under kvalifiseringen eller finalen). 
Hvilket eksakt format som skal benyttes må avgjøres av juryen basert på tid og antall 
påmeldte løpere i konkurransen og kunngjøres senest på løpermøtet. 

 
3501.1 Kvalifisering 
 
3501.1.1 Størrelse på kvalifiseringsheat 
 Kvalifiseringen vil bli holdt i heat per kjønn. Antall heat avhenger av det totale antallet 

løpere per kjønn og vil avgjøres av juryen før løpermøtet. Et kvalifiseringsheat har 
følgende antall løpere for hvert arrangement: 

 Halfpipe: 12-30 per heat (ideelt 25) 
 Slopestyle: 12-30 per heat (ideelt 20-25) 
 Big Air: 12-30 per heat (ideelt 25-30) 
 
 Kjønn/Kategorier med lavere tall enn over vil konkurrere med alle løpere i ett enkelt 

heat. 
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3501.1.2 Seeding 
 Seedingen vil bli gjort som følger: 
 Løperne vil bli delt inn i heatene i henhold til deres FIS-punkter. Dersom løperne står 

likt vil deres plassering avgjøres ved trekning. Løpere uten punkter vil bli rangert ved 
tilfeldig trekning under løperne med punkter. 

 
Hvis det er to Heat, deles løperne som følger 
Heat 1: Rangering 1, 4, 5, 8, 9 osv. 
Heat 2: Rangering 2, 3, 6, 7, 10 osv. 
 
Hvis det er tre heats: 
Heat 1: Rangering 1, 6, 7, 12 osv. 
Heat 2: Rangering 2, 5, 8, 11 osv. 
Heat 3: Rangering 3, 4, 9, 10 osv. 
 
Hvis det er fire heat: 
Heat 1: Rangering 1, 8, 9, 16 osv. 
Heat 2: Rangering 2, 7, 10, 15 osv. 
Heat 3: Rangering 3, 6, 11, 14 osv. 
Heat 4: Rangering 4, 5, 12, 13 osv. 

 
3501.2 Hvordan løpere kvalifiserer seg til finale 
 Antall løpere i finaler tilpasses antall løpere i kvalifiseringen. Det anbefales at rundt 1/3 

av feltet går videre til finale.   
 
3502 Tellende runs / antall runs for hver fase 
 For at en fase skal telle som et resultat, må minimum 2 runs gjennomføres.  
 
3502.1 Best av 2 
 2 runs for alle løpere. Heatrangeringen vil bli bestemt ut fra løperens beste poengsum. 
 
3502.2 Best av x 
 3 eller flere runs for alle løpere. Heatrangeringen vil bli bestemt ut fra løperens beste 

poengsum. 
 
3502.3 2 eller flere best av x 
 3 eller flere runs for alle løpere. Heat-rangeringen vil bli bestemt fra løperens to eller 

flere høyeste poengscore, avhengig av antall runs og tellende runs (som skal 
annonseres på løpermøtet). Dette formatet er kun gyldig for enkelttreff-arrangementer, 
eller korte slopestyle-arrangementer med kun 1 Kicker og 1 Rail. Variasjon må tas i 
betraktning som beskrevet nedenfor. 

 
3502.3.1 Variasjon i Big Air med scoring 
 I Big Air best 2 av 3-formatet må de to tellende triksene være forskjellige. Hvis en 

løper utfører samme type triks to ganger eller mer i samme fase, vil det ene trikset 
med høyest poengsum telles og de laveste ikke vurderes. Hvis kun to hopp utføres i 
en enkelt fase, vil den høyeste individuelle poengsummen telle. 

 
 Format med klokken / Mot klokken 

 Ulike typer triks er definert som følger: 
 - Med klokken og mot klokken. 

- Forover eller switch front flips / forward eller switch back flips. Når en løper legger til 
en rotasjon på 180 grader eller mer til en flip, blir det et rotasjonstriks (med eller mot 
klokken) 

 - Straight airs eller switch straight airs er å betrakte som en annen type triks 
 

2 av 4 Rotasjonsretninger Format 
Ulike typer triks er definert som følger: 
- Høyre, Venstre, Switch høyre, Switch venstre. 
- Forward eller switch front flips / forward eller switch back flips.  
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Når en løper legger til en rotasjon på 180 grader eller mer til en flip, blir det et 
rotasjonstriks (med eller mot klokken). 

 - Straight airs eller switch straight airs er å betrakte som en annen type triks 
 
 Versjonen av formatet som brukes for kvinner og ved hvert arrangement skal 

bestemmes før den første treningsøkten. Kvinner og menn kan bruke en annen 
formatversjon på samme arrangement. Se dommerhåndboken for detaljert beskrivelse 
av variasjon in Big Air.  

 
3502.4 Sann total rangering 
 Løperne rangeres i alle konkurranserunnene, der alle fullførte runs tas i betraktning. 
 
3503 Uavgjort 
 Hvis det er uavgjort mellom to eller flere løpere vil de få samme rangering (poeng). 

Løperen med det høyeste startnummeret vil bli oppført først på den offisielle 
resultatlisten 

 
3503.2 Uavgjort for siste kvalifiseringsplass til finale 
 Hvis to eller flere løpere står likt på siste plassering for å gå til finalen, skal de få 

samme rangering (poeng). Alle løpere går direkte til finalen. 
 
3504 Heatprosedyre 
 
3504.1 Enkeltdømte heats 
 Heatene kjøres adskilt etter hverandre. Hele dommerpanelet vil score det samme 

heatet. 
 
3504.2 Doble Heats 
 I dette formatet trener og konkurrerer løperne til to heat i samme konkurranse 

samtidig. Dommerne vil bli delt inn i to forskjellige dommerpaneler med en 
hoveddommer. Dommerpanel 1 scorer alle løp fra heat 1/3, dommerpanel 2 scorer 
alle løp fra heat 2/4. Dette bedømmelsesformatet er kun tillatt for kvalifiseringsfasen. 

 Dersom det er besluttet å kjøre to konkurranser for ulike disipliner (Snowboard og 
freeski) i samme løype samtidig, skal det benyttes et helt eget dommerpanel for hver 
disiplin. 

 
3504.3 Jam (kun for NC, FIS-nivå og under) 
 Hvert heat vil få en forhåndsdefinert tidsramme for jammen. Alle løpere kan kjøre så 

mange runs som mulig i den tidsrammen. Første run startes etter startrekkefølge. Run 
2 og flere har ingen startrekkefølge. Juryen må definere følgende parametere før 
løpermøtet: 

 - Heat størrelse tilpasset konkurrerende run og tiden det tar å komme seg fra bunnen 
til starten av løypa 

 - Tidsramme for jammen 
 - Tellende runs: best av eller samlet rangering 
 
3504.4  Knock out (KO) 
 Dette formatet er kun for finaler og ideelt for enkelttreff arrangementer (Big Air, Rail).  
 
3607 Offisiell trening 
 Arrangøren skal planlegge tilstrekkelige med trening for nivået på konkurransen og 

løypa før konkurransedagen. Hver treningsøkt bør gi nok tid til at løperne har sjansen 
til å kjøre gjennom løypa minst fire ganger. 

 
3608 Oppvarming før hver konkurransefase 
 Hver konkurransefase (kvalifikasjon og finaler) vil normalt bli innledet av en planlagt 

oppvarming som gir nok tid til at løperne har sjansen til å kjøre gjennom banen. 
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3609 Konkurranserunder 
 En konkurranserunder må fullføres samme dag, ellers flyttes. Ved flere heat vil 

heatene fullført før et avbrudd telle, og de som fortsatt må gjennomføres kan kjøres 
dagen etter. Hvis løperne forlater starten (etter at hoveddommeren har informert om at 
dommerne er klare og starteren gir løperen et signal om å starte) vil runnet telle og bli 
bedømt til det punktet hvor utøveren stoppet og/eller tok av seg utstyret (skiene), selv 
om løperen stopper før det første treffet eller ikke fullfører hele løpet. Ingen omkjøring 
vil bli tillatt. Når løperne har startet løpet og utført en hvilken som helst type manøver, 
vil de få en poengsum til det punktet hvor de faller ut av løypa eller stopper eller ikke 
fullfører runnet. Se pkt. 3612. De vil bli oppført i resultatene med en poengsum og en 
rangering. I tilfelle løpere blir hindret mens de konkurrerer, kan de be om en 
omkjøring. I slike tilfeller må løperen umiddelbart stoppe, rekke opp hånden og 
signalisere til en funksjonær slik intensjon. Juryen kan tillate en foreløpig omkjøring og 
ta en endelig avgjørelse før neste runde. Se pkt. 2025. 

 
3610 Start prosedyre og kommandoer 
 Ingen funksjonær som muligens kan gi en fordel til eller forstyrre de startende løperne 

kan være bak dem. All hjelp utenfra er forbudt. Det er tillatt å dytte fra startstolper eller 
andre lignende hjelpemidler. Startkommandoen er som følger: 

 Hoveddommeren vil informere starteren om at dommerne er klare, og på det 
tidspunktet skal starteren informere løperne om at de kan starte. 

 
Eksempel: 
- «Dommere klare»; 
- Løper kan gå / starte (vokalt signal og visuelt signal) 
- «BIB 22 dropper inn». 

 
3610.1 Startintervall med TV-produksjon 

For konkurranser med TV-produksjon vil rennlederen eller en delegert person gi 
startkommandoen til starteren så snart dommere og TV er klare. 

 
3610.2 Feilstart 
 En løper som starter uten å ha mottatt en offisiell startkommando vil ikke få lov til 

omkjøring. Starteren må informere juryen om startnummeret til løperen som har 
feilstartet eller har brutt startreglene så raskt som mulig. 

 
3610.3 Forsinket start 
 En løper som ikke er klar til å starte i tide vil ikke få starte i det runnet og vil bli oppført 

som en (DNS) for et slikt run. Et medlem av juryen kan imidlertid unnskylde en slik 
forsinkelse dersom forsinkelsen etter vedkommendes mening skyldes «force majeure» 
og tillate en foreløpig start senere i «heatet». Dette må bekreftes eller avkreftes av 
juryen. En løper som ikke starter innen rimelig tid skal ikke tillates å starte (NPS) og 
merkes DNS. 

 Skade på en løpers personlige utstyr. Eller mindre sykdom hos en løper utgjør ikke 
«force majeure». 

 
3611 Protester, omkjøringer, sanksjoner 
 
3611.1 Protester 
 Se generell seksjon pkt. 2032 og pkt. 2036.  
 
3611.2 Omkjøring 
 Se generell seksjon pkt. 2025. 
 Et jurymedlem kan godkjenne en betinget omkjøring, forutsatt at årsakene til det 

senere bekreftes. Løperen kan starte midt i intervallet mellom to påfølgende løpere, 
umiddelbart etter at løperen har meldt seg til starteren. Løpere kan appellere til et 
medlem av juryen for omkjøring umiddelbart etter å ha blitt hindret under runnet sitt; 
de må imidlertid forlate løypa så snart som mulig. 

 Eksempler og hovedårsaker til omkjøringer: 
 - Unnlatelse av dommere i å observere konkurranseløp 
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 - I spesielle situasjoner eller andre tekniske feil som svikt i 
videobedømmingssystemet. 

 - Hvis, etter en feilkommunikasjon eller feil i startprotokollen, en løper forlater starten 
og ikke blir filmet av videobedømmingssystemet. 

 
3612 Spesielle prosedyrer  
 
3612.1 Stopp i et run 
 Hvis en løper stopper i mer enn 10 sekunder, vil løperen bli bedømt til det punktet og 

runnet vil bli ansett som avsluttet. Løperen bør deretter forlate løypa så snart som 
mulig. I denne situasjonen vil løperen bli dømt frem til det tidspunktet. Hoveddommer 
vil ta avgjørelsen i denne situasjonen. Se Dommerhåndboken. 

 
3612.2 Hoppet over hopp 
 Se dommerhåndboken. 
 
3612.3 Gå opp / ta av utstyr (ski) 
 Hvis løpere tar av seg utstyret (begge skiene) eller mister 1 eller begge skiene, regnes 

rennet som fullført og vil bli bedømt. Å gå eller hoppe opp er tillatt så lenge alt utstyret 
(begge ski) bæres riktig. 

 
3613 Premier 
 Se pkt. 2021.  
 
3700 Resultater og endelig rangering 
 
3701 Informasjon om resultat- og startliste 
 
3701.1 De offisielle start- og resultatlistene må inneholde følgende informasjon 

Konkurranseinformasjon: 
- FIS Codex 
- Dato 
- Navn på konkurransen 
- Konkurransested inkludert nasjon 
- Navn på konkurransesponsor 
- Signatur av TD og resultatansvarlig 
- FIS eller konkurranseserie Logo 
- Disiplin 
- Arrangement 
- Kjønn 
- Resultattype (startliste, kvalikresultater, endelige resultater osv.) 
 
Løypedata: se tabell i ICR 3701.1. 

 
 Jury og funksjonærer: 
 Følgende funksjonærer må være oppført inkludert fullt navn og nasjonalitet. Juryen 

defineres separat. 
 

Jury: 
- NSF teknisk delegert 
- Rennleder 
- Hoveddommer 

 
Funksjonærer: 
- Bakkesjef 
- Ansvarlig for resultater 
- Dommere 

 
 Vær 

- Sol/skyet/tåke/snøfall/regn 
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- Lufttemperatur 
- Snøtemperatur 
- Snøforhold 
 
Løperinformasjon 
- Bib nummer 
- Etternavn 
- Fornavn 
- Nasjon 
- Fødselsår  
- FIS-kode 
 

3701.2 De offisielle startlistene må inneholde følgende tilleggsinformasjon: 
- Kvalifiseringsheatnummer eller finale 
- Liste over løpere og startrekkefølge 
- Seedingkriterier: FIS-punkter 

 
3701.3 Omgangsresultatlister må inneholde følgende tilleggsinformasjon: 

- Starttid 
- Fase (kvalifisering eller finale) 
- Bedømmelsessystem 
- Rangerings- og løperinformasjon som beskrevet i 3701.1 
- Total poengsum for hvert run i den fasen 
- IRM-er 

 
3701.4 Offisiell resultatliste må inneholde følgende tilleggsinformasjon: 

- Bedømmelsessystem 
- Endelig rangering og løperinformasjon som beskrevet i 3701.1 
- Total poengsum for hvert kvalifiseringsrun og tellende run / totalt 
- Total poengsum for hvert finalerun og tellende run / totalt. I Big Air er poeng som ikke 
teller streket over 
- IRM-er 

 
3702 Endelig rangering 
 De endelige resultatene har rangeringene i følgende rekkefølge: 
 1. Resultater i finalen 
 2. Resultatene av kvalifiseringen rangert i henhold til tellende poengsum for alle 

kvalifiseringsheatene med alle løpere som ikke gikk videre til finalen. Hvis to eller flere 
løpere står uavgjort fra 2 forskjellige heat vil de få samme rangering (poeng). Løperen 
med det høyeste startnummeret vil bli oppført først på den offisielle resultatlisten. 

 
3703  Statuser  
 
3703.1 DNS 
 
3703.1.1 En løper som ikke starter i konkurransen etter at startlisten er laget skal ikke motta 

plass i konkurransen og stå separat som DNS 
 
3703.1.2 Løpere som ikke starter i et run i en runde skal oppføres som DNS for det runnet og 

rangeres i henhold til det/de andre runnet/runnene de startet i. 
 
3703.1.3 En løper som ikke starter i finalen, skal oppføres som DNS og rangeres sist i denne 

runden. Hvis to eller flere løpere ikke starter i en runde, blir de rangert i henhold til 
deres kvalifiseringsrangering. 

 
 
3703.1.4 I et knock-out-format skal en løper som ikke starter (DNS) i noen runde av finalen få 

den siste plassen i rangeringen for den finalerunden. Hvis to eller flere løpere ikke 
starter (DNS) i en omgang, blir de rangert i henhold til deres kvalifiseringsrangering. 
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3703.2 DSQ 
 En løper som er diskvalifisert som beskrevet i regel 2030 vil ikke bli rangert i noen 

omgang og bli oppført separat. 
 
3703.3 NPS 
 Se generell regel 2028. 
 
3704 Resultater etter ufullstendig konkurranse 
 Hvis det ikke er mulig å fullføre en finale, forutsatt at minst kvalifiseringen er fullført, 

skal poengsummene fra kvalifiseringen stå som det endelige resultatet. De offisielle 
resultatene vil inkludere: 

 - Resultater fra kvalifiseringen. 
 - Resultater fra løperne som kvalifiserte seg direkte til finalen 
 - Resultatene av kvalifiseringen rangert i henhold til tellende poeng for alle 

kvalifiseringsheatene med alle løpere som ikke gikk videre til finalen. Hvis to eller flere 
løpere står uavgjort fra 2 forskjellige heat vil de få samme rangering (poeng). Løperen 
med det høyeste startnummeret vil bli oppført først på den offisielle resultatlisten. 

 
3704.2 Resultater hvis en 3 eller flere runs-finale ikke fullføres. 
 I tilfelle en 3 eller flere runs-finale blir avbrutt etter andre run, vil det beste runnet telle 

for de endelige resultatene. Dette teller også for formatet 2 best av 3 sammenlagt. 
 
4000  Generelle regler kulekjøring 
 
4001  Funksjonærer 
 
4001.1  Dommerne  
 
4001.1.1 Oppnevnelse av dommere 
 Dommerne for en konkurranse vil være en gruppe kvalifiserte personer. Dommere til 

nasjonale konkurranser på FIS-nivå oppnevnes av NSF. 
 Dommere kan ikke tildeles arrangementer der et familiemedlem deltar (besteforeldre, 

foreldre, barn, bror, søster, mann, kone) 
 
4001.1.2 Antall dommere (kulekjøring, parallellkulekjøring (inkludert lag)) 
 1 hoveddommer + 5 scoringsdommere 
 I spesielle tilfeller kan det settes inn færre dommere. 
 
4001.1.5 En stedfortreder for hoveddommeren og for et medlem av dommerpanelet bør 

oppnevnes og være tilgjengelig dersom en person av en eller annen grunn ikke er i 
stand til å utføre de nødvendige pliktene. 

 
4001.1.6 Rettighetene og pliktene til hoveddommeren 
 
4001.1.6.1 Hoveddommeren er medlem av juryen. 
 
4001.1.6.2 Hoveddommeren er fortrinnsvis et ikke-dømmende medlem av dommerpanelet, 

ansvarlig for å kontrollere nøyaktigheten av dommernes avgjørelser, sjekke 
scoringsresultatene med poengansvarlig og kontrollere dommertårnet. 

 
4001.1.6.3 Hoveddommeren kan fungere som dommerreserve.  
 
4001.2 Startfunksjonærer 
 
4001.2.1 Starteren 
 Starteren er ansvarlig for startsignalene og startkommandoen. De er ansvarlige for å 

starte opptaket. De tildeler tilsynet med løperne til Assistentstarteren. 
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4001.2.2 Assistentstarteren 
 Assistentstarteren er ansvarlig for å opprop av løperne i henhold til startrekkefølgen. 

De må foreta opprop flere ganger i løpet av de 10 minuttene før hvert run. 
Assistentstarteren er også ansvarlig for å sjekke løpernes startvester, klær og for 
brudd på utstyrsbestemmelsene. 

 
4001.2.3 Startdommer, måldommer 
 Rollene som start- og måldommere (2004.4, 2004.5) kan opprettes. Rollen som 

startdommer (2004.4) kan utøves av starteren på alle konkurransenivåer 
 
4002 Jury 
 
4002.1 Juryens sammensetning og funksjon 
 Se 2007. 
 
4002.2 En lagleder kan ikke påta seg noen offisiell organisasjonsfunksjon (jury, TD, etc.) for 

konkurransen. 
 
4003 Løypa 
 
4003.1 Startområdet og varmeteltet 
 Startområdet må være stengt for alle unntatt startende løpere, ledsaget av kun én 

trener og startfunksjonærene. Det skal avgrenses et dedikert område for trenere, 
lagledere, servicepersonell etc., hvor de kan ta seg av de ventende løperne uten å bli 
forstyrret av publikum. Ved startområdet skal det legges til rette for telt eller 
varmehytte. Dersom temperaturen forventes å være under -10° Celsius, må det 
installeres varmeovn i teltet eller varmehytta. 

 
4003.2 Startprosedyre 
 Ingen funksjonær eller ledsager som muligens kan gi en fordel til, eller forstyrre den 

startende løperen, kan stå bak dem. All hjelp utenfra er forbudt. 
 
4003.3 Sperring av målområdet 
 Målområdet skal være fullstendig inngjerdet. Enhver uautorisert adgang må 

forhindres. For løpere som har fullført sine runs, skal det gis et spesielt område, atskilt 
fra det faktiske målområdet. På det området skal kontakt med media (skriftlig og 
audiovisuelt) muliggjøres. 

 
4003.4 Dommertårn 
 
4003.4.1 Størrelsen på dommertårnet bør ta utgangspunkt i hvor mange dommere og 

funksjonærer som skal være til stede, samtidig som det er plass til lagring av utstyr og 
nødvendige fasiliteter for gjennomføring av konkurransen. I tillegg bør det bygges slik 
at dommerne har god oversikt over løperne i hele løypa/arenaen.  

 
4003.4.2 Tidtakings- og dataområde 
 Det må være et egnet sted hvor de som er ansvarlig for tidtaking kan oppholde seg. 

Stedet må ha bord, stoler, elektrisitet og være værbestandig.  
 
4004 Musikk 
 Under kulekjørings- og parallellkulekjøringskonkurranser brukes det musikk etter 

arrangørens valg. Musikken bør være energisk. 
 
4005 Offisiell trening 
 
4005.1 Alle faciliteter i anlegget må være i foreskrevet tilstand, og tilsvarende medisinske 

tjenester tilgjengelig under offisiell trening. 
 
4005.2 Løpere som ikke har på seg BIBs vil ikke få delta under offisiell trening. BIBs skal 

være lett synlige.  
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4006 Bedømmelsesprosedyrer 
 
4006.1 Hver dommer skal bruke scorekort, som viser hvem dommeren er og navn og bib-

nummer til løperen. Alle scorekort vil indikere en poengsum for hver kategori som 
brukes til å tildele en endelig poengsum. 

 
4006.2 Dommere skal være adskilt i dommertårnet med minimum en meter og en skillevegg. 

Det skal ikke være noen diskusjon mellom dommerne angående løpernes poengsum 
(unntatt av hoveddommeren). 

 
4006.3 Ingen løper, lagleder eller tilskuer vil få lov til å nærme seg dommerstanden og snakke 

med dommerne under konkurransen. 
 
4006.4 Juryen må håndtere eventuelle problemer eller tvister som oppstår fra dommerne eller 

med bedømmelsen. Juryen kan henvise ethvert problem som den ikke kan løse til 
NSF. 

 
4007 Uavgjort  
 
4007.1 Uavgjort skal utføres av ansvarlig for resultater, ved å bruke prosedyrer definert for 

hvert arrangement. Hvis uavgjort ikke kan brytes, skal alle uavgjorte løpere motta den 
beste plassen og etterfølgende plass(er) vil være ubrukt. 
Eksempel: 
13. 28.6 
14. 26.0 
14. 26.0 
16. 24.2 
17. 24.0 

 
4007.2 Hvis noen løpere forblir uavgjort, vil de motta samme rangering og bli oppført i 

rekkefølge etter rangering i serien konkurransen er en del av (f.eks. Norgescup) eller 
etter FIS-punktlisten (for konkurranser som ikke er en del av en serie).  

 
4007.3 I tilfelle et uavgjort resultat mellom kvalifiseringene for neste fase, skal 

startrekkefølgen for uavgjorte løpere være motsatt av deres 
kvalifikasjonsstartrekkefølge. Hvis det er uavgjort for den siste plassen på startlisten 
for en fase av en konkurranse etter at alle uavgjorte prosedyrer er uttømt, skal alle 
uavgjorte løpere gå videre til den fasen. I formater der kvalifiseringsfasen består av to 
runder (Q1, Q2), skal løpere som er uavgjort for den siste plassen for å gå til finalen 
fra Q1 alle gå videre til finalen og antallet for å kvalifisere seg fra Q2 skal reduseres 
tilsvarende; i et slikt tilfelle, hvis et ubrytelig uavgjort resultat for den siste plassen i 
finalen fra Q2 forekommer, skal alle uavgjorte løpere gå videre til finalen 

 
4008 Beregning av poeng 
 Alle publiserte poengsummer skal rundes ned eller avkortes til to (2) desimaler og 

brukes i videre beregninger kun i avkortet form. Disse resultatene og poengsummene 
inkluderer totalresultater og uavgjorte formler. Vanskelighetsgraden (DD) presenteres 
alltid i sin opprinnelige form. Den totale poengsummen fra finalen eller rangeringen fra 
finaleheatet avgjør vinneren. 

 
4009 Offisielle resultater 
 
4009.1 Offisielle resultater bestemmes fra poengsummene og rangeringene til de løperne 

som ikke har blitt diskvalifisert 
 
4009.2 Informasjon på resultatlistene 

De offisielle resultatene må inneholde følgende informasjon: 
- Navn på konkurransesponsor; 
- Navn på konkurranse; 
- Konkurransested; 
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- Kodeksnummer; 
- Dato og tidspunkt for konkurransen; 
- Juryens og dommernes navn og klubb; 
- Navn og klubb til bakkesjefen; 
- Generelle løypestandarder; 
- Navn på organisasjon, klubb eller forening; 
- Løpernes navn, nasjonaliteter, klubb, fødselsår, startnummer 
- FIS-koder; 
- Fullførte poengberegninger (dvs.: individuelle dommers poeng og, der det er aktuelt, 
vanskelighetsgradsfaktorer, løperens hastighet, hastighetspoeng, parallellkulekjøring-
protokoller); 
- Sanksjon av NSF og FIS; 
- Signatur fra TD som godkjenner listen ovenfor. 

 Navnene på hver nasjon må angis med FIS-koden med tre store bokstaver. 
Resultatene er offisielle etter en inspeksjon av både poengsjefen og hoveddommeren 
og ved bruk av deres signaturer. 

 
4009.3 Resultater for både kvalifisering og finaler må publiseres. 
 
4009.4 Det kan aldri være noen premieseremonier før konkurransen er avsluttet 
 
4010 Utstyr 
 
4010.1 Løpere på trening eller konkurranse skal bruke godkjent hjelm og ski med 

utløserbinding og skistoppere/remmer. Ryggplate anbefales, men er ikke påbudt. 
 
4010.2 Det er ingen krav til skilengde. 
 
4011 Startrekkefølgen 
 
4011.1 Startrekkefølgen fastsettes i henhold til pkt. 2022. 
 
4011.2 Trekningen 
 Hver konkurranse skal ha en egen startrekkefølge, som definert i reglene for hvert 

arrangement. Enhver trekning skal samsvare med 2022. Denne trekningen brukes til 
kvalifiseringen. 

 
4011.3 Startlisteinformasjon 

Startlisten skal inneholde følgende informasjon: 
- Navn på konkurransesponsor; 
- Navn på konkurranse; 
- Konkurransested; 
- Kodeksnummer; 
- Datoer; 
- Tider; 
- FIS-koder; 
- Navn, nasjonalitet, klubb, fødselsår og BIBnr til løpere 
- Startrekkefølge 
- Juryens og dommernes navn og klubb; 
- Navn, nasjonalitet og klubb til bakkesjefen; 
- Generelle løypespesifikasjoner 

 
4011.4 Forsinket start 
 
4011.4.1 Force Majeure 
 En løper som ikke er klar til å starte på tidspunktet som er angitt på den offisielle 

startlisten vil motta en DNS. Starteren kan imidlertid godkjenne en slik forsinkelse 
dersom forsinkelsen etter vedkommendes oppfatning skyldes «force majeure». 
Ødelagt utstyr eller mindre sykdom hos en løper utgjør ikke «force majeure». I 
tvilstilfeller kan starteren tillate en foreløpig start, men må informere juryen. 
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4011.4.2 Forsinket start, Startordre  
 Der en start er forsinket og løperen er klar til å gå, vil starteren starte løperen ved den 

første startmuligheten og informere juryen, dommerne, funksjonærer i mål, 
tidtakersjefen og speakeren om dette. 

 
4012 Startet ikke (DNS) 
 
4012.1  DNS pålegges for hver løper som når den er oppført på startlisten for en runde eller 

omgang, ikke starter. Når løpere mottar en ikke startet (DNS), vil de ikke få lov til å 
starte (NPS) i neste fase. 

 
4012.2 En løper oppført på startlisten som ikke starter i konkurransen skal ikke rangeres. 
 
4012.3 DNS skal pålegges for en løpers finaleløp, hvis den ikke starter i finalen, etter å ha 

utført kvalifiseringsrunnet. Løperen vil få samme plass som ved en DNF i den runden. 
 
4013 Ikke fullført (DNF) 
 En DNF-klassifisering i kvalifiseringsrunden vil bli oppført uten rangering på 

resultatlisten. Når løpere ikke fullfører (DNF) og ikke er rangert, vil de ikke få starte 
(NPS) i neste runde. Alle avgjørelser som gjelder DNF vil være juryens ansvar. 

 
 
4014 Konkurranseavbrudd 
 Dersom en konkurranse avbrytes, bør konkurransen gjenopptas når forholdene tilsier 

det. Resultatene fullført før avbruddet forblir gyldige dersom det er mulig å 
gjennomføre konkurransen samme dag. Ellers vil resultatene før avbruddet bli 
kansellert, bortsett fra hvis kvalifiseringen eller noen faser eller runder av finalen er 
fullstendig fullført. I så fall vil bare de ufullførte finalefasene eller -rundene bli utsatt, 
men må fullføres på samme konkurransested. Hvis finalen ikke kan fullføres fullt ut, vil 
resultatene fra kvalifiseringen eller ulike faser av finalen være gyldige. 

 (Merk: Spesifikk prosess, avbrudd i konkurransen – Parallellkulekjøring med seedet 
gruppe– 4313). 

 
4200 Kulekjøring 
 
4201 Definisjon 
 Kulekjøring består av et løp ned en bratt bakke dekket med mange kuler hvor det 

legges vekt på tekniske svinger, tid og hopp. 
 
4202 Funksjonærer 
 
4202.1 Dommerne 
 Se pkt. 4001.1. 
 
4202.2 Ansvarlig for tidtaking 
 Ansvarlig for tidtaking er ansvarlig for nøyaktigheten av tidtakingen. Tidene må gjøres 

tilgjengelige for konkurranse-sekretariatet og poengsjefen for umiddelbar publisering 
og beregning av resultater. De er også ansvarlige for registrering av data. 
Vedkommende kan velge en assistent. 

 
4203 Konkurranseformater 
 
4203.1 Konkurranseprosedyrer 
 I alle internasjonale FIS-autoriserte konkurranser vil det vanligvis være: 
 
4203.1.1 Konkurranseformat 
 - En kvalifiseringsomgang som består av en eller flere runder (begynner med ett run 

for alle løpere); 
 - En sluttomgang bestående av en eller flere runder. 
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4203.1.2 Omvendt rekkefølge for finalen 
 I finalen vil de kvalifiserte løperne starte i omvendt rekkefølge eller settes i grupper, 

basert på deres rangering fra kvalifiseringen. Resultater fra kvalifiseringen overføres 
ikke til resultater fra finalen. 

 
4203.1.3 Endre formatene 

- Juryen kan endre formatet til kun å være finaler under følgende omstendigheter: 
- antallet løpere er lik eller mindre enn størrelsen på det normale finalefeltet for det 
arrangementet. 
- dårlig vær eller snøforhold. 
- alle andre ugunstige forhold som kan kreve et forkortet program 

 
4203.2 Kulekjøring 
 I kulekjøringskonkurransen vil alle løpere kjøre minst ett run. De kvalifiserte kvinner og 

menn, som spesifisert i pkt. 4210.7, skal gå til finalen. Det kan være mer enn én runde 
i kvalifiseringen (Q) og finalen (F). Basert på resultatene fra kvalifiseringsrunden (Q1), 
vil et bestemt antall løpere bli direkte seedet inn i finalen. En valgfri 2. 
kvalifiseringsrunde (Q2), basert på rangeringen av løperne som er igjen fra Q1, vil 
delta i Q2. I Q2 vil like mange løpere fra Q1 bli seedet inn i finalen. Rangeringen etter 
Q2 er basert på den bedre poengsummen fra Q1 eller Q2. I finalefasen kan det være 
to eller tre runder avhengig av konkurransenivå. De toppseedede løperne fra 
kvalifiseringen vil konkurrere i den første runden av finalen (F1). Et begrenset antall av 
de høyest rangerte løperne fra den runden går videre til andre runde (F2). Hvis en 
tredje siste runde er planlagt, vil de høyest rangerte løperne fra F2 konkurrere i den 
runden, ellers blir F2 siste runde. For verdenscup gjelder følgende antall i hver runde: 

 Q1 (N)   Q2 (20)  F1 (12-16)   F2 (6) 
 
4204 Kulekjøringsløypa 
 
4204.1 Felles reglement for kvinne- og herre-kulekjøringsløyper 
 
4204.1.1 Homologering av kulekjøringsløyper 
 Kulekjøringsløyper for nasjonale konkurranser må godkjennes og homologeres av 

NSF. 
 
4204.1.2 Generelle kjennetegn 
 Kulekjøringsløypa skal være jevnt dekket av kuler, med rimelig konstant gradering og 

fallinje, fri for hindringer, med tilfredsstillende snødekke. For internasjonale renn skal 
løypa også samsvare med spesifikasjonene i FIS sin «Freestyle Course Standards 
Manual». 

 
4204.1.3 Layout  
 
4204.1.3.1 Kulekjøringsløypa skal ha en konstant gradering med en sammenhengende fallinje. 
 
4204.1.3.2 Løypa skal ikke være for konkav eller konveks, og den skal heller ikke ha tydelige 

endringer i gradient. 
 
4204.1.3.3 Løypa bør være så jevnt dekket av kuler som mulig. Harde, skarpe kuler skal jevnes 

ut, dype hjulspor og iskuler bør fjernes. Kuler som kaster løperen for langt opp i luften 
bør modifiseres. 

 
4204.1.3.4 Hopp bør samsvare med løypespesifikasjoner for kulekjøring 
 
4204.2 Klargjøring av startområde 
 
4204.2.1 Starten skal tilrettelegges på en slik måte at løperne kan stå avslappet i startområdet. 
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4204.2.2 Startområdet for kulekjøring  
 Startområdet for kulekjøring vil fortrinnsvis være en åpen start med en lysstråle 

installert ca. 1,5 – 2,0 meter ned over bakken parallelt med startstreken. Startlinjen og 
lysstrålen vil være like bred som kontrollportene på toppen av løypa er satt. Det blir en 
startlinje. Løpere bør sette stavene sine foran linjen og støvlene skal holde seg bak til 
startsignalet er gitt. Startinstallasjonen vil bli plassert der løperne har lett tilgang til sin 
skilinje og raskt kan nå full fart etter å ha forlatt start.  

 
4204.3 Spesifikasjoner for hoppene  
 Avstand fra: 

- siste kul til hoppkanten (4.0-5.0 m) 
- takeoff til enden av landingen (15.0 m) 
- Hopphøyde (50-60 cm) 
- Grader i landingen (større en 26°) 
- Vinkel på hoppet (26° til 30°) 
- Bredde (130cm± 10 cm) 

 
4204.4 Kontrollporter  
 Ni (9) kontrollporter, (definert av flagg maksimalt 0,75 m brede x 1,20 m høye) skal 

plasseres i løypa med like mellomrom, med sporbredde som måler 8 -12 meter. 
Sporbredde inkluderer ikke bredden på flaggene. 

 
4204.5 Målområdet 
 
4204.5.1 Målområdet skal være et jevnt område lik løypas bredde, i minst 30 meter fra mål. 

Målgang skal være 8 – 10 meter bred. Området 3 (tre) meter før tidtakingslyset må 
være jevnt for at løperne ikke skal passere over strålen. 

 
4204.5.2 Bestemmelse av målgang 
 Med elektrisk tidtaking tas tiden når løperne krysser linjen mellom målpostene med en 

hvilken som helst del av kroppen eller utstyret, og dermed bryter kontakten. 
 
4204.6 Tidtakingsutstyr 
 
4204.6.1 Tidtakingsinstallasjoner skal være i samsvar med spesifikasjonene i i FIS sin 

«Freestyle Timing Booklet». 
 
4204.6.2 Det skal til enhver tid brukes manuell tidtaking, som en backup til det elektriske 

tidtakingssystemet.  
 
4204.6.3 Hvis det er svikt i alle tidtakingssystemene, skal det gis en ny kjøring. 
 
4204.7 Klargjøring og inspeksjon av arenaen 
 
4204.7.1 Løypa skal være ferdig preparert før konkurransen og skal da være tilgjengelig for 

trening. Når snødekket er minimalt, må Organisasjonskomiteen transportere ekstra 
snø for å dekke løypa. Juryen kan utsette eller avlyse en konkurranse dersom kulene 
ikke tilfredsstiller et rimelig minimum for å utgjøre en kulekjøringskonkurranse. 

 
4204.7.2 Før offisiell trening starter, skal løperne og juryen inspisere løypa. Juryen bestemmer 

tidspunktet for inspeksjonen. 
 
4204.7.3 Kulene kan være maskinkonstruert, og man må passe på å sikre at linjene er like og 

antall og størrelse på kulene. 
 
4204.7.4 Umiddelbart etter denne inspeksjonen skal TD og andre medlemmer av juryen være 

tilgjengelig på stedet for å motta forespørsler og forslag fra løperne og trenerne. 
 
4204.7.5 For å forbedre marginale lysforhold kan arrangøren farge kulene, legge til furugrener 

osv. 
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4204.7.6 Noen kuler kan bli modifisert for bruk som hopp (se 4204.3 og 4204.8.1). Det skal 
være hopp øverst og nederst i hver løype i omtrent samme posisjoner. Take-off på de 
øverste hoppene bør plasseres ved 15 % av løypelengden og take-off på de nederste 
hoppene bør plasseres ved 20 % av løypelengden fra målstreken. 

 
4204.8 Hoppbyggere 
  
4204.8.1 For det uttrykkelige formålet å forme og bygge hoppene i kulekjøring og 

parallellkulekjøring, skal det være opptil 2 byggere per hopp (dvs. øvre og nedre 
hopp).  

 
4204.8.2 Disse personene må være forberedt på å utføre denne oppgaven minst én dag før 

offisiell trening. 
 
4204.9 Ingen personer, bortsett fra medlemmer av bakkemannskapet under ledelse av 

bakkesjefen, skal iverksette tiltak som har til hensikt å endre løypas tilstand med 
mindre et medlem av juryen gir beskjed om det. Dette forbudet gjelder til enhver tid, 
men spesielt under offisiell inspeksjon av løypa. 

 
4205 Offisiell trening 
 
4205.1 Den offisielle treningen er en obligatorisk del av konkurransen. Løperne er pålagt å 

delta. 
 
4205.2 Det skal være minst én treningsdag før konkurransen. 
 
4205.3 På konkurransedagen får løperne minimum 30 minutters trening før konkurransen. Det 

vil bli fastsatt en periode ved starten av treningen for løypeinspeksjon, hvoretter 
normal topp-til-bunn-trening kan finne sted. 

 
4206 Poeng  
 Løpernes kjøring vil bli evaluert på tre grunnleggende komponenter som følger: 
 
4206.1 Svinger 
 Består av 60 % av poengsummen  
 (Definisjon referer til FIS Freestyle Judging Handbook 6204.1 til 6204.2) 
 
4206.2 Luft 
 Består av 20 % av poengsummen 
 (Definisjon referer til FIS Freestyle Judging Handbook 6204.3) 
 
4206.3  Hastighet 
 Består av 20 % av poengsummen. Hastighetspoengsummen beregnes som følger:  
 Hastighetspoeng = 48 – 32 (løpertid/tempotid) 
 
4207 Poengprosedyrer  
 
4207.1 Delt poensystem 
 Se FIS Freestyle Judging Handbook 6203.1 
 
4207.2 Tempotid 
 For å beregne tempotiden for en bestemt løype, ta lengden på banen i meter og 

dividere med tempotiden i meter/sek. 
 
 Tempotid for menn: 10,30 meter / per sekund. 
 Tempotid for kvinner: 8,80 meter / per sekund. 
 
4207.3 Uavgjort 
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4207.3.1 Hvis to eller flere løpere ender uavgjort, vil løperen med de beste svingpoengene få 
den beste rangeringen. 

 
4207.3.2 Hvis det fortsatt er uavgjort, vil løperen med best luftscore uten vanskelighetsgrad få 

den beste rangeringen. 
 
4207.3.3 Hvis det fortsatt er uavgjort, vil løperen med raskere tid få bedre rangering. 
 
4207.3.4 Hvis noen løpere forblir uavgjort, vil de motta samme rangering og bli plassert etter 

rangering i serien som konkurransen er en del av (f.eks. Norgescup) eller FIS-
poenglisten (for konkurranser som ikke er en del av en serie). 

 
4207.3.5  I tilfelle med en uavgjort mellom to løpere i kvalifiseringen for neste omgang, skal 

startrekkefølgen for uavgjorte løpere være omvendt av deres 
kvalifikasjonsstartrekkefølge. Hvis det er uavgjort for den siste plassen på startlisten 
for en omgang etter at alle uavgjorte prosedyrer er brukt, skal alle uavgjorte løpere gå 
videre til den omgangen. 

 
4208 Beregning av poeng 
 Se pkt. 4008. 
 
4209 Startrekkefølge 
 Startrekkefølgen for første runde vil bli bestemt ved en tilfeldig trekning (se pkt. 2022.1 

og 4011). 
 
4210 Spesielle prosedyrer: Kulekjøring 
 
4210.1 Startkommando 
 Startkommando skal gis av starteren og begynner med en advarsel ti sekunder før 

start. En startkommando vil deretter bli gitt: «Løper klar! …. 3, 2, 1, gå!» Løperen må 
da starte umiddelbart. 

 
4210.2 Tap av ski eller stopp 
 En løper som, etter å ha startet, mister en eller begge skiene, eller stopper i 10 

sekunder eller mer, skal bli registrert som ikke fullført (DNF) for det runnet. Tap av 
annet utstyr, inkludert skistav eller staver, skal ikke resultere i DNF forutsatt at løperen 
fullfører. 

 
4210.3 Antall luftmanøvrer 
 
4210.3.1 Alle løyper har to hopp med mindre annet er spesifisert av juryen. Hver løper må 

utføre to forskjellige hopp for å maksimere poengene. To forskjellige hopp kan 
defineres som: 

 
 Loop: tillat kun ett hopp i denne kategorien per run 
 
 Inverterte saltoer: tillat bare ett hopp i denne kategorien per run med mindre det er en 

annen startretning (foran vs. Bak) eller rotasjon lagt til (rett over hopp vs. Full vridning) 
 
 Utenfor aksen: tillat samme hopp fra samme kategori hvis rotasjonen er ulik med 360 

grader. (samme system som med rette rotasjoner) 
 
 Rett rotasjon: Hvis to hopp utføres fra denne kategorien, må de avvike med 360 

grader 
 
 Stående: må ha et annet antall bevegelser (f.eks. dobbel spredning, trippel twist) 
 
 Grabs: To hopp som ellers ville blitt behandlet som fra samme kategori skal være tillatt 

dersom det ene og ikke det andre inkluderer en grab. 
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4210.3.2 Det anbefalte antallet luftmanøvrer skal ikke begrense løperen til det angitte antallet, 
men representerer antallet luftmanøvrer som vil bli vurdert. For eksempel, hvis to 
luftmanøvrer anbefales av juryen, kan en løper som kun utfører én manøver kun motta 
maksimalt 50 % av den totale mulige luft-poengsummen. Manøvrer utover den 
anbefalte mengden vil bli ignorert i rekkefølgen av lavest til høyest poengsum. For 
eksempel, hvis to luftmanøvrer anbefales og en løper utfører tre manøvrer, vil 
dommerne se bort fra manøvrene med lavest poengsum. 

 
4210.4 Ikke fullført (DNF) 
 Konkurranseansvarlige kan pålegge en kjennelse med tittelen «Ikke fullført» (DNF) for 

alle overtredelser som er oppført nedenfor. Denne listen begrenser ikke 
funksjonærenes avgjørelse for eventuelle overtredelser som kan forekomme og ikke 
er oppført nedenfor. DNF kan pålegges: 

 
4210.4.1 for skikjøring ut av løypegrensene, som inkluderer å ikke krysse av portlinjen eller 

målporten. 
 
4210.5 Passasje over portlinjen 
 
4210.5.1 En port skal passeres iht. 4210.5.2. 
 
4210.5.2 En port er passert riktig når begge skituppene og begge føttene til løperen har passert 

portlinjen. Portlinjen er den imaginære korteste linjen mellom de to innvendige 
stolpene. (se tegning) 

   
 
4210.5.3 Krav etter en portfeil 
 En løper som overser en port skal ikke lenger fortsette gjennom flere porter. 
 
4210.6 Prøvekjørere 
 Arrangørene kan stille med 8 kvalifiserte prøvekjørere, fire menn og fire kvinner. 
 
4210.7 Kvalifisert til finalen 
 
4210.7.1 Finalene består vanligvis av 8-16 løpere per kjønn. 
 
4210.7.2 Hvis det er uavgjort blant finalistene etter kvalifikasjonene, se 4007.3. Den løpende 

rekkefølgen for den første eller eneste finaleomgangen skal være omvendt av 
rekkefølgen for plassering i kvalifiseringen. Startrekkefølgen for enhver andre omgang 
kan være den motsatte av løpernes rangeringer etter den første omgangen. 

 
4210.8 Konkurranseavbrudd 
 Dersom en konkurranse avbrytes, bør konkurransen gjenopptas når forholdene tilsier 

det. Fullførte resultater før avbruddet forblir gyldige dersom det er mulig å 
gjennomføre konkurransen samme dag. Ellers vil resultatene før avbruddet bli 
kansellert, bortsett fra hvis kvalifiseringen eller noen faser eller runder av finalen er 
fullstendig fullført. I så fall vil kun de ufullførte finalefasene eller rundene bli utsatt, men 
må fullføres på samme konkurransested. Hvis finalen ikke kan fullføres fullt ut, vil 
resultatene av kvalifikasjonene eller ulike faser av finalen være gyldige. 

 
4300 Parallellkulekjøring 
 
4301 Definisjon 
 Parallellkulekjørings-konkurransen består av kulekjøring i en løype med mange kuler. 

Tekniske svinger, hastighet og luftmanøvrer brukes til å evaluere løperne, og vinneren 
av hver omgang går videre til neste omgang som nærmere forklart i reglene 4306 og 
4307. 
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4302 Funksjonærer 
 
4302.1 Dommerne  
 Se pkt. 4001.1. 
 
4302.2 Tidtakingsansvarlig  
 Tidtakingsansvarlig er ansvarlig for nøyaktigheten av tidtakingen. Tidene skal stilles til 

rådighet for konkurransesekretær og poengsjef for umiddelbar publisering og 
resultatberegning. De er også ansvarlige for registrering av data. Vedkommende kan 
velge en assistent. 

 
4303 Konkurranseformat 
 
4303.1 Konkurranseprosedyrer 
 I alle internasjonale FIS-autoriserte konkurranser vil det vanligvis være: 
 
4303.1.1  Konkurranseformat 
 - En kvalifiseringsfase bestående av en eller flere runder (begynner med ett run for 

alle løperne) – men se også 4303.2; 
 - En finaleomgang bestående av en eller flere runder. 
 
4303.1.2 Endring av formatene 

- Juryen kan endre formatet til kun å være finaler under følgende omstendigheter: 
- Antallet løpere er lik eller mindre enn størrelsen på det normale finalefeltet for det 
arrangementet. 
- dårlig vær eller snøforhold. 
- alle andre ugunstige forhold som kan kreve et forkortet program 

 
4303.2 Parallellkulekjøring  
 Parallellkulekjøring er enten en serie med ett-run dueller eller en enkeltkvalifisering og 

med en duellfinale. I finalen går vinneren av hver fase videre til neste fase. Til syvende 
og sist vil de to siste gjenværende stå på ski mot hverandre om førsteplassen. 

 
4304 Parallellkulekjøringsløypa 
 
4304.1 Felles reglement for parallellkulekjøringsløypa for kvinner og menn 
 
4304.1.1 Homologering av parallellkulekjøringsløyper 
 Parallellkulekjøringsløyper for alle nasjonale konkurranser må godkjennes og 

homologeres av NSF. 
 
4304.1.2 Generelle kjennetegn 
 Parallellkulekjøringsløypa skal være jevnt dekket av kuler, med rimelig konstant 

gradering og fallinje, fri for hindringer, med tilfredsstillende snødekke. Kulene kan 
være maskinkonstruert. For internasjonale renn i FIS kalenderen skal løypa også 
samsvare med spesifikasjonene i FIS sin «Freestyle Course Standards Manual». 

 
4304.1.3 Layout  
 
4304.1.3.1 Parallellkulekjøringsløypa skal ha en konstant gradering med en sammenhengende 

fallinje. 
 
4304.1.3.2 Løypa skal ikke være for konkav eller konveks, og den skal heller ikke ha tydelige 

endringer i gradient. 
 
4304.1.3.3 Løypa bør være så jevnt dekket av kuler som mulig. Harde, skarpe kuler skal jevnes 

ut, dype hjulspor og iskuler bør fjernes. Kuler som kaster løperen for langt opp i luften 
bør modifiseres. 

 
4304.1.3.4 Hopp bør samsvare med løypespesifikasjoner for kulekjøring (se pkt. 4304.3). 
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4304.2 Klargjøring av startområde 
 
4304.2.1 Starten skal tilrettelegges på en slik måte at løperne kan stå avslappet i startområdet. 
 
4304.2.2 Startområdet for parallellkulekjøring (enkeltformatkvalifikasjoner) 
 Startområdet for parallellkulekjøring under enkeltformat-kvalifikasjoner vil fortrinnsvis 

være en åpen start med en lysstråle installert ca. 1,5 – 2,0 meter ned over bakken 
parallelt med startstreken. Startlinjen og lysstrålen vil være like bred som 
kontrollportene på toppen av løypa er satt. Det blir en startlinje. Løpere bør plante 
stavene sine foran linjen og støvlene skal holde seg bak til startsignalet er gitt. 
Startinstallasjonen vil bli plassert der løperne har lett tilgang til sin skilinje og raskt kan 
nå full fart etter å ha forlatt start.  

 
4304.2.3 Startenheten 
 Parallellkulekjøringsstarten bruker en startenhet – se 4304.2.4 for en beskrivelse. 

Startinstallasjonen skal plasseres der løperne har lett tilgang til sin skilinje og raskt kan 
nå full fart etter å ha forlatt startapparatet. 

 
4304.2.4 Parallellkulekjøring startenhet 
 
4304.2.4.1 Godkjenning av NSF 
 Alle startenheter må være NSF godkjent før de kan brukes i en konkurranse som er 

oppført i NSF sin kalender.  
 
4304.2.4.2 Startrampen 
 Startrampen skal tilrettelegges på en slik måte at løperne kan stå avslappet på 

startstreken og raskt kan nå full fart etter å ha forlatt start. 
 
4304.2.4.3 Plassering av porten 
 Spesifikasjonene kan tilpasses forholdene i den spesifikke løypa. Startportene skal 

plasseres i midten av hver av løypene. Portene må åpnes samtidig og det må være 
umulig for en løper å åpne portene selv eller få portene til å låse seg ved å legge 
press på dem. 

 
4304.2.4.4 Portstandarder  
 To hengslede porter hver 200 cm brede og 40 cm høye skal festes til en horisontal 

stang. Et starthåndtak er festet i 90° til den horisontale stangen i midten av de to 
startportene. Startblokken (bak brettet) må dekkes med plast for å beskytte skiene. 
Vekten for hver hengselport er 15 kg. 

 
4304.2.4.5 Åpningssystem 
 Åpningssystemet skal fungere på en slik måte at begge portene åpnes utover ved 

betjening av en enkelt kontrollmekanisme. Mekaniske kontroller foretrekkes fremfor 
elektriske, av hensyn til pålitelighet og portabilitet. 

 
4304.3 Spesifikasjoner for hoppene  
 Avstand fra: 

- siste kul til hoppkanten (4.0-8.0 m) 
- takeoff til enden av landingen (15.0m(topp)- 20.0m(bunn)) 
- Hopphøyde (50-80 cm) 
- Grader i landingen (større en 28°) 
- Vinkel på hoppet (26° til 35°) 
- Bredde (130cm± 10 cm) 
- Hoppkanten til landingskulen (2.0-4.0 m) 
 

4304.4 Kontrollporter  
 Ni (9) kontrollporter, (definert av flagg maksimalt 0,75 m brede x 1,20 m høye) som 

angir utsiden av løypa og senterlinjen, skal plasseres i løypa med like mellomrom, 
med sporbredde som måler 6.5 ± 0.5 meter. Sporbredde inkluderer ikke bredden på 
flaggene. 
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4304.5 Målområdet 
 
4304.5.1 Målområdet skal være et jevnt område lik løypas bredde, i minst 30 meter fra mål. 

Mållinja skal være 8 – 10 meter bred. Området 3 (tre) meter før tidtakingslyset må 
være jevnt for at løperen ikke skal passere over strålen. 

 
4304.5.2 Registrering av målgang 
 Med elektrisk tidtaking tas tiden når løper krysser linjen mellom målpostene med en 

hvilken som helst del av kroppen eller utstyret, og dermed bryter linjen. 
 
4304.6 Tidtakingsutstyr 
 
4304.6.1 Elektrisk tidtaking 
 For alle parallellkulekjørings-konkurranser hvor enkeltformat-kvalifikasjoner er 

planlagt, må elektrisk tidtaking med kommunikasjon mellom start og mål brukes som 
spesifisert i FIS sin «Freestyle Timing Booklet». 

 
4304.6.2 Manuell tidtaking 
 Det skal til enhver tid brukes manuell tidtaking, som en backup til det elektriske 

tidtakingssystemet. Systemet og bruken av det skal samsvare med bestemmelsene i 
FIS sin «Freestyle Timing Booklet». 

 
4304.6.3 Tidtaking i parallellkulekjøring 
 I parallellkulekjøring er tidtakingen basert på forskjellen i tid mellom løperne når de 

krysser målstreken. Den første løperen som krysser mållinjen, starter tidsenheten og 
den andre løperen som krysser mållinjen stopper tidsenheten. 

 
4304.6.4 Feil i tidtaking 
 Hvis det er svikt i alle tidtakingssystemene, skal det gjennomføres en ny kjøring. 
 
4304.7 Klargjøring og inspeksjon av arenaen 
 
4304.7.1 Løypa skal være ferdig preparert før konkurransen og skal da være tilgjengelig for 

trening. Når snødekket er minimalt, må Organisasjonskomiteen transportere ekstra 
snø for å dekke løypa tilstrekkelig. Juryen kan utsette eller avlyse en konkurranse 
dersom kulene ikke tilfredsstiller et rimelig minimum for å utgjøre en 
parallellkulekjøringskonkurranse. 

 
4304.7.2 Kulene kan være maskinkonstruert, og man må passe på å sikre at løypene er like 

med hensyn til linjene og antall og størrelse på kulene. 
 
4304.7.3 Før offisiell trening starter, skal løperne og juryen inspisere løypa. Juryen bestemmer 

tidspunktet for inspeksjonen. 
 
4304.7.4 Umiddelbart etter denne inspeksjonen skal TD og andre medlemmer av juryen være 

tilgjengelig på stedet for å motta forespørsler og forslag fra løperne og trenerne. 
 
4304.7.5 For å forbedre marginale lysforhold kan arrangøren farge kulene, legge til furugrener 

osv. 
 
4304.7.6 Noen kuler kan bli modifisert for bruk som hopp (se 4304.3 og 4304.8.1). Det skal 

være hopp øverst og nederst i hver løype i omtrent samme posisjoner. Take-off på de 
øverste hoppene bør plasseres ved 15 % av løypelengden og take-off på de nederste 
hoppene bør plasseres ved 20 % av løypelengden fra målstreken. Når en 
kulekjørings- og parallellkulekjøringskonkurranse avholdes på ett sted, gjelder pkt. 
4204.3. 

 
4304.8 Hoppbyggere 
 



 

73 

4304.8.1 For det uttrykkelige formålet å forme og bygge hoppene i kulekjøring og 
parallellkulekjøring, skal det være opptil 2 byggere per hopp (dvs. øvre og nedre 
hopp).  

 
4304.8.2 Disse personene må være forberedt på å utføre denne oppgaven minst én dag før 

offisiell trening. 
 
4304.9 Ingen personer, bortsett fra medlemmer av bakkemannskapet under ledelse av 

bakkesjefen, skal iverksette tiltak som har til hensikt å endre løypas tilstand med 
mindre et medlem av juryen gir beskjed om det. Dette forbudet gjelder til enhver tid, 
men spesielt under offisiell inspeksjon av løypa. 

 
4305 Offisiell trening 
 
4305.1 Den offisielle treningen til konkurransen er en obligatorisk del av konkurransen. 

Løperne er pålagt å delta. 
 
4305.2 Det skal være minst én treningsdag før konkurransen. 
 
4305.3 Juryen kan redusere offisiell treningstid. 
 
4305.4 På konkurransedagen får løperne minimum 30 minutters trening før konkurransen 

begynner. Juryen kan redusere dette hvis forholdene krever det.  
 
4306 Poeng  
 Løpernes parallellkulekjøring vil bli evaluert på tre grunnleggende komponenter som 

følger (se pkt. 4307 for generelle poengprosedyrer): 
 
4306.1 Svinger; Består av 50 % av poengsummen  
 (Definisjon referer til FIS Freestyle Judging Handbook 6204.1 til 6204.2) 
 
4306.2 Luft; Består av 25 % av poengsummen 
 (Definisjon referer til FIS Freestyle Judging Handbook 6204.3) 
 
4306.3 Hastighet; Består av 25 % av poengsummen  
 (Definisjon referer til FIS Freestyle Judging Handbook 6304.3.4 Classic 

Scoring/6304.4 Direct Comparison Scoring) 
 
4307 Poengprosedyrer  
 
4307.1 Et dommerpanel skal administrere poeng basert på spesifikke oppgaver for hver 

dommer, som beskrevet i FIS Freestyle Judging Handbook 6304. Dommerne skal 
evaluere løpernes prestasjoner med hensyn til "svinger", "luft" og "hastighet" som 
videre beskrevet i FIS Freestyle Judging Handbook. Løperene skal bedømmes fra 
løpet startes til de krysser målstreken. Løperen skal stoppe kontrollert og fullstendig i 
målområdet. Luftmanøvrer som lander utenfor målstreken vil bli ignorert. 

 
4307.2 Uavgjort 
 
4307.2.1  Uavgjort – Kvalifiseringer  
 
4307.2.1.1 I enkeltformatkvalifiseringer, er prosedyrer for uavgjort de samme som for kulekjøring 

(se pkt. 4207.3).  
 
4307.2.1.2 I parallellkulekjøring med seedede grupper, skal enhver uavgjort for posisjoner i 

startrekkefølgen brytes som beskrevet i pkt. 4310.1.1. 
 
4307.2.2 Uavgjort – Finaler 
 
4307.2.2.1  5-dommers format: ingen uavgjort er mulig.  
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4307.2.2.2 Klassisk parallellkulekjøring 7-dommers format: Skulle det oppstå uavgjort, skal 
løperen med det største antallet stemmer fra sving-dommerne rangeres høyere; hvis 
fortsatt uavgjort, skal løperen med det største antallet sving-dommere i favør rangeres 
høyere. Hvis det fortsatt er uavgjort, skal «Svinguavgjort-dommeren» (J7/hastighet) 
bestemme resultatet ved å gi en svingscore. 

 
4307.2.2.3 Sammenliknings-parallellkulekjøring: dersom det oppstår uavgjort, skal løperen med 

høyest hastighet vinne; hvis fortsatt uavgjort, vil løperen med flere svingdommere som 
stemmer i deres favør vinne. 

 
4307.2.2.4 I tilfelle det er uavgjort om den siste plassen som kvalifiserer til parallellkulekjørings-

finalen, vil følgende gjelde: Hvis to løpere er likt, vil de to duellere rett før den første 
duellrunden. Vinneren går videre til den første duell runden. Hvis mer enn to løpere 
står uavgjort, vil hver kjøre et enkelt run med vinneren videre til duellene. 

 
4308 Beregning av poeng 
 Se pkt. 4008. 
 
4309 Konkurranseprosedyrer 
 
4309.1 Kvalifisert til finalen 
 Finalene består normalt av 8-16 løpere per klasse (kvinner og menn. Dersom det er 

uavgjort mellom noen av finalistene etter kvalifiseringen, se pkt. 4007.3. 
 
4310 Konkurranseformat parallellkulekjøring 
 Parallellkulekjørings-konkurransen kan gjennomføres i to formater. I det ene formatet 

kjøres dueller fra begynnelsen av konkurransen, og i det andre formatet kjøres dueller 
i finalen. I det andre formatet, gjøres kvalifiseringen til finalen med en modifisert form 
for kulekjøringskonkurranse.  

 
4310.1 Parallellkulekjøring med seedede grupper 
 
4310.1.1 Seeding for parallellkulekjøring 
 Seeding, som er den første fasen, skal gjøres som følger. Hvis en 

kulekjøringskonkurranse som utgjør en del av det samme konkurranseprogrammet har 
blitt gjennomført i samme løype før konkurransen, skal den beste av rangeringene fra 
den endelige resultatlisten fra denne og gjeldende serierangering (f.eks. Norgescup) 
brukes til å tildele løperne posisjoner. 

 Ellers, hvis konkurransen utgjør en del av en cupserie, skal hver løper tildeles en 
seedingrangering lik den beste rangeringen fra den siste FIS-punktlisten og rangering 
i serien.  

 For alle andre konkurranser som ikke er en del av en serie, skal FIS-punktlisten alene 
benyttes. Uavgjorte skal brytes først av endelig resultat i kulekjøringen, deretter av 
cupstillingen og deretter av FIS-punktlisten. Hvis fortsatt uavgjort, ved tilfeldig trekning. 

 
4310.1.2 Seeding prosedyrer 
 De 32 beste løperne skal seedes, med de 8 beste som beholder sin 

seedingsrangering, de som er rangert 9-16 blir tilfeldig trukket til plassene 9-16 og de 
som er rangert 17-32 blir tilfeldig trukket til plassene 17-32 på ranglisten. Plasser 33 
og høyere vil bli fylt fra en tilfeldig trekning av de resterende konkurransene til det 
tilsvarende tallet på ranglisten. Prosedyrer for trekningen er definert i pkt. 2022. 

 
4310.1.3 Tildeling av rød og blå løype 

Farge (eller side) på løypa vil bli forhåndsbestemt på følgende måte: 
Runde med 128 løpere: De høyest rangerte skal ha rød løype  
Runde med 64 løpere: De høyest rangerte skal ha blå løype  
Runde med 32 løpere: De høyest rangerte skal ha rød løype  
Runde med 16 løpere: De høyest rangerte skal ha blå løype  
Runde med 8 løpere: De høyest rangerte skal ha rød løype  
Runde med 4 løpere: De høyest rangerte skal ha blå løype  
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Finalerunder: høyes rangerte skal ha rød løype.  
Høyest rangerte er definert av posisjon i braketten, ikke av seeding.  
I alle tilfeller vil venstre side (når man ser opp bakken) være den blå løypa og høyre 
side vil være den røde løypa. 

 
4310.1.4  Rangering av de eliminert i hver runde 
 Rangeringen til fjerdeplassen avgjøres ved skikjøring (duell). Alle løpere i rundene 5-8, 

9-16, 17-32, 33-64, 65-128 som ikke gikk videre til neste runde vil bli rangert i henhold 
til pkt. 4312. 

 De som får en DNS vil bli rangert i henhold til deres seeding 
 De som får en DNF vil bli rangert i henhold til deres seeding. 
 De som får en poengsum, men ikke går videre til neste runde, vil bli plassert i henhold 

til dommerpoengene. For uavgjort se pkt. 4312.  
 
4310.2 Duellfinale med enkeltkvalifisering 
 Et enkelt kulekjøringsrun vil bli brukt for kvalifisering og seeding av løpere for 

duellformat i finalene. Finaleformatet kan bestå av følgende antall løpere: 8, 16, 24 
eller 32. Kun topp 4 vil bli avgjort ved dueller.  

 
4310.2.1 Kvalifisering / Kulekjøring 
 Kulekjøringsløypa skal deles inn i doble løyper (rød/blå) for kvalifiseringen og finalene. 
 
4310.2.2 Startrekkefølge 
 Startrekkefølgen blir bestemt ved tilfeldig trekning (se 2022.1). Løpere med 

oddetallsstartrekkefølge (start 1, 3, 5 osv.), starter i rød løype og løpere med 
partallsstartrekkefølge (2, 4, 6 osv.) starter i blå løype. 

 
4310.2.3 Finaler / Parallellkulekjøring 
 Arrangøren kan foreslå et antall startede i finalen. Finalen bør vare mellom 45 og 75 

minutter.  
 
4310.2.3.1 Resultatene fra kvalifiseringen brukes til å velge ut løpere til finalen. 
 
4310.2.3.2 Rangeringene 1, 2, 3, 4 skal bestemmes av dueller. 
 
4310.2.3.3 De resterende rangeringene skal bestemmes i henhold til 4312. 
 
4311 Spesielle prosedyrer 
 
4311.1 Startkommando  
 
4311.1.1 Startkommando: Enkeltformatkvalifisering  
 Startkommando i enkeltformatkvalifisering skal gis av starteren og begynne med en 

advarsel ti sekunder før start. En startkommando vil da bli gitt: "Løper klar! …. 3, 2, 1, 
gå!" Løperen må da forlate starten umiddelbart. 

 
4311.1.2 Startkommando parallellkulekjøring  
 
4311.1.2.1 Startkommando i parallellkulekjøring skal begynne med en advarsel fra speakeren: 

"Blå løype klar,... rød løype klar!" Starteren eller portåpneren skal åpne begge portene 
samtidig innen 3 sekunder etter denne kunngjøringen. Skulle portene av en eller 
annen grunn ikke åpnes, skal denne prosedyren gjentas. 

 
4311.1.2.2 Hvis en løper av en eller annen grunn ikke kan starte, skal den andre løperen i den 

omgangen ikke kjøre. 
 
4311.2 Startet ikke (DNS) 
 Hvis en løper går inn på løypa før startkommandoen er fullført i henhold til regel 

4311.1.2.1, skal DNS pålegges. 
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4311.3 Fullførte ikke (DNF) 
 
4311.3.1 for skikjøring ut av løypegrensene, som inkluderer å ikke krysse portlinjen eller 

målporten. 
 
4311.3.2 I parallellkulekjøringsheat, krysser banens midtlinje. En løper skal anses å ha krysset 

midtlinjen hvis begge føttene krysser linjen. 
 
4311.3.3 Tap av ski eller stopp 
 En løper som, etter å ha startet, mister en eller begge skiene, eller stopper i 10 

sekunder eller mer, skal bli satt som ikke fullført (DNF) for det runnet. Tap av annet 
utstyr, inkludert skistav eller staver, skal ikke resultere i DNF forutsatt at løperen 
fullfører. 

 
4311.4 Passasje over portlinjen 
 
4311.4.1 En port skal passeres iht. 4311.4.2. 
 
4311.4.2 En port er passert riktig når begge skituppene og begge føttene til løperen har passert 

portlinjen. Portlinjen er den imaginære korteste linjen mellom de to innvendige 
stolpene. (se tegning) 

   
  
4311.4.3 Krav etter en portfeil 
 En løper som overser en port må ikke lenger fortsette gjennom flere porter. 
 
4311.5 Hoppmanøvre (paralllellkulekjøring) 
 En løper som kun utfører én manøver kan kun motta maksimalt 50 % av den totale 

mulige luft-poengsummen.  
 Løper kan gjenta hopp, men dommerne vil vurdere variasjon ved å sammenligne de to 

løperne. Variasjon gjenspeiler et annet antall manøvrer og ulike typer manøvrer. En 
løper som gjentar (identisk) den samme manøveren under et run vil motta et fradrag 
på to (2) stemmer per luft-dommer; En løper som utfører to forskjellige manøvrer fra 
samme poengkategori vil motta et fradrag på én (1) stemme per luftdommer. Ulike 
typer manøvrer er definert i 4210.3.1. 

 
4312 Rangering og uavgjort av de eliminerte i utslagsrundene i 

parallellkulekjøring 
 
4312.1 I hver runde vil poengsummene bli sammenlignet mellom alle de eliminerte løperne. 

Løpernes poengsum vil bli sortert fra høyeste til laveste poengsum. Løpere med 
høyere poengsum vil bli gruppert, etterfulgt av den nest høyeste poengsummen inntil 
alle løperne er klassifisert. Løpere innen hver gruppe vil da bli rangert i henhold til 
deres seeding i konkurransen, og alle vil bli rangert over de fra samme runde som ikke 
har fått poengsum. 

 
4312.2  Løpere som ikke fullfører vil bli rangert i henhold til deres seeding (se 4310.1) eller 

kvalifiseringsrangering (se 4310.2), under alle løpere fra samme runde som fikk en 
poengsum og over alle de som er satt som DNS i samme runde. 

4312.3 Løpere som ikke fullfører i en hvilken som helst runde bortsett fra den første runden av 
parallellkulekjøring med seedet gruppe (se 4312.4) vil bli rangert i henhold til deres 
seeding (se 4310.1) eller kvalifisering (se 4310.2), etter alle andre klassifiserte løpere i 
samme runde. 
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4312.4 Løpere som ikke fullfører i første runde av parallellkulekjøring med seedet gruppe (se 
4310.1) vil ikke bli klassifisert og vil ikke ha noen rangering i konkurransen. De skal 
være oppført i resultatene over løpere som er diskvalifisert. 

 
4312.5 I tilfellet hvor begge løpere ikke fullfører samme runde, rangeres den første som 

DNFer lavere. 
 
4312.6 Uavgjort 
 I tilfelle det ikke er mulig å bestemme rangeringen, vil rangeringen bli bestemt av 

rangeringen i kvalifiseringsrunden eller seeding av løperne. Da vil løper(ne) med best 
rangering bli rangert først. 

 
4313 Konkurranseavbrudd - Parallellkulekjøring med seedet gruppe 
 Hvis det er et avbrudd i en konkurranse og konkurransen ikke kan gjenopptas når 

forholdene tilsier det, vil resultatene før avbruddet forbli gyldige hvis alle runder er 
fullført, bortsett fra den lille finalen (duell for 3. og 4.) og/eller finale (duell for 1. og 2.). 
Ellers vil resultatene før avbruddet bli kansellert.  

 
4800 Parallellkulekjøring lagkonkurranseregler 
 Konkurransen vil bli gjennomført i samsvar med parallellkulekjøringsreglene, ref 4300 

med unntak av det som er angitt her. 
 
4800.1 Type konkurranser 

- Menn 
- Kvinner 
- Blandet 

 
4800.2 Lag 
 
4800.2.1 Lagene består av to (2) løpere. En løper kan være på bare ett lag. 
 
4800.2.2 Hvert lag må ha løpere fra en enkelt klubb. 
 
4800.2.3 I den blandede lagkonkurransen må lagene ha løpere av begge kjønn. 
 
4800.2.4 Et lag kan også utpeke én (1) valgfri reserveløper per kjønn 
 
4800.3 Antall lag 
 Antall lag i en konkurranse kan begrenses av juryen. Hvis antall lag er begrenset, vil 

ett lag fra hver deltakende klubb inkluderes før et ekstra lag legges til. 
 
4800.4 Konkurranseformat 
 
4800.4.1 Bortsett fra det som er nevnt her, følger formatet reglene i pkt. 4310.1 – 

Parallellkulekjøring med seedede grupper.  
4800.4.2 Lag vil bli seedet i en knockout-stige (se 4800.5.1 – Seeding, trekning og startliste). 
 
4800.4.3 Lag konkurrerer i heat, og vinnerlaget går videre til neste runde. I hver runde deltar 

hvert lag i ett heat i rekkefølgen på startlisten i henhold til knockout-stigen. Hvert heat 
består av ett run av hvert lagmedlem mot et medlem av det andre laget. Et heat består 
av to run betegnet 'a' og 'b'; run 'a' skal etterfølges av run 'b'. 

 
4800.5 Konkurranseprosedyrer 
 
4800.5.1 Seeding, trekning og startliste 
4800.5.1.1 Lag må bekrefte hvert lagmedlem og reserve(r) før trekningen. Før trekningen vil det 

bli laget en liste som viser påmeldte, reserver, løpernes rangering i henhold til pkt. 
4310.1.1. og lagrangering basert på summen av lagmedlemmenes seeding/rangering. 
Uavgjort i lagets seeding skal brytes ved en tilfeldig trekning. 
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4800.5.1.2 Rangeringslisten vil bli brukt til å seede lagene inn på startlistens knockout-stige i 
henhold til pkt. 4310.2, men med hvert lag tildelt et heat (se 4800.4) i henhold til deres 
lagrangering. 

 
4800.5.2 Reserver  
 Ett lagmedlem kan erstattes av en reserve. Dette byttet må kommuniseres til TD 30 

minutter før start. TD må videresende denne informasjonen til juryen, datatjenesten og 
starteren. 

 
4800.6 Parsammensetting 
 I en blandet lagkonkurranse skal kvinner konkurrere mot kvinner og menn mot menn. 

Det laveste seedede laget (dvs. det med den høyeste numeriske rangeringsverdien) 
må være det første som utpeker hvilken løper som skal konkurrere i det første runnet i 
et heat. 

 
4800.7 Tildeling av blå og rød løype 
 Løypetildeling skal følge pkt. 4310.1.3 for første løp av hvert heat, ved å bruke 

lagrangeringen i stedet for løperrangering. Løypetildelinger skal reverseres for andre 
run i hvert heat. 

 
4800.8 Rangering 
 Poengsummene fra hvert lag blir lagt sammen for å lage en total lagscore for hvert 

heat. Rangeringene 1 til 4 bestemmes ut fra resultatene fra de «store» og «små» 
finalene. Alle andre lag er rangert i henhold til deres totale lagscore i hver runde. 

 De offisielle resultatene vil inkludere alle lagmedlemmene og reservene som er 
påmeldt i konkurransen, og deres poeng. 

 
4800.9 Uavgjort 

Uavgjort i et heat avgjøres av: 
- Laget med høyest kombinert svingscore. 
Hvis fortsatt uavgjort: 
- Laget med høyest kombinert luftscore uten vanskelighetsgrad. 
Hvis fortsatt uavgjort: 
– Laget med de raskere tidene sammenlagt. 
Hvis fortsatt uavgjort: 
- Laget med høyest enkelt svingscore 
Hvis fortsatt uavgjort: 
- Laget med den enkelt høyeste luftscore uten vanskelighetsgrad 
Hvis fortsatt uavgjort: 
– Laget med raskest enkelttid. 
Hvis fortsatt uavgjort: 
En ett (1) løps duell 
- I en enkelt kjønnskonkurranse utpeker lagene sin løper. Løypa bestemmes av 
myntkast. 
– I blandede konkurranser vil myntkast avgjøre kjønn. Løypa bestemmes av myntkast 
 
Uavgjort i rangering avgjøres av: 
- Laget med høyest poengsum i runden før siste runde konkurrerte. 
Hvis fortsatt uavgjort: 
– Laget med høyest individuell poengsum i siste runde kjørt. 
Hvis fortsatt uavgjort: 
- Fortsett gjennom forrige runder på samme måte til uavgjort er brutt. 
Hvis fortsatt uavgjort: 
– Lagene vil få samme rangering. 

 
4800.10  Premier og premiepenger 
 Lagmedlemmer og reserver skal motta medaljer og utmerkelser til laget. 
 
5000 Skicross 
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5100 Konkurranseområdet 
 
5101 Startsone 
 Startsonen er en del av løypa og definerer hele området over og ved siden av 

startportene. Det inkluderer startområdet, løperens forberedelsesområde, 
startplattformen & startrampe og en egen korridor eller område spesielt utformet for å 
gi baneadkomst for banefunksjonærer, konkurransepersonell, trenere osv. Det skal 
være adkomst tilbake til de offentlige bakkene uten at noen må inn i 
konkurranseløypa. 

 
5101.1 Startområde 
 Startområdet må være stengt for alle unntatt deltakende løpere/lag og kvalifiserte 

lagledere (løpere, trenere, servicepersonell...) slik at lagene kan forberede seg uten å 
bli avbrutt av publikum og konkurransepersonell etc. Et tilstrekkelig ly/ oppvarmingstelt 
bør være tilgjengelig for løperne som venter på å starte. Separate reserverte plasser 
for trenere, løpere og serviceteknikere per lag kan defineres avhengig av 
konkurransenivå. 

 
5101.2 Forberedelsesområde 
 Det anbefales at et mellomliggende forberedelsesområde mellom startområdet og 

startplattformen defineres dedikert til løperne som blir kalt til å gjøre sin siste 
forberedelse, før de blir kalt inn på startplattformen. 

 
5101.3 Startplattform 
 Startplattformen må være stengt for alle unntatt løper(ne), ledsaget av kun én 

trener/funksjonær og starterne. Startplattformen må beskyttes hensiktsmessig mot 
dårlig vær og være forberedt på en slik måte at løperne kan stå avslappet i Startporten 
og raskt kan nå konkurransefart etter å ha forlatt start. En startport (skyvestolper eller 
en startenhet) vil bli installert som en startinstallasjon, i samsvar med kravene til de 
spesifikke arrangementene.  

 
5102 Løypa 
 Start- og målinstallasjoner, fjernsynstårn, måleutstyr, sponsorreklameutstyr osv. er 

nødvendige elementer for en konkurranse. 
 
5102.1 Definisjon 
 
5102.1.1 Tekniske data 
 Se ICR 5102.1.1 
 
5102.1.2 Løypekarakteristikker 
 Løypa må tillate 4 – 6 utøvere å fullføre en løype med elementer så raskt som mulig. 

Spennende løyper skapes ved forbikjøringsmuligheter fra start til slutt. Ulike 
hoppelementer, kurver og bølger gjør det vanskelig å mestre banen. For løypedesign, 
funksjoner og løypeforberedelse, se FIS sine «Course Building Guidlines».  

 
5102.2 Sikkerhet / Gjerder / Merking 
 
5102.2.1 Gjerder 
 Løypa skal være helt avstengt av barrierer. 
 
5102.2.2 Sikkerhetsinstallasjon 
 Etter avtale med juryen skal løypa sikres med egnet sikkerhetsmateriell. 
 
5102.2.3 Merking 
 Løypa skal være tilstrekkelig merket med blå maling på sidekanten. Juryen 

bestemmer på hvilke punkter hopp og landinger skal merkes med maling. Før 
befaring, før trening og hver konkurransefase skal merkingen kontrolleres og 
suppleres om nødvendig. Mållinjen må være som definert i pkt. 5103.1.2. 

 



 

80 

5102.2.4 Stenging og endring av løypa 
 På en lukket løype er det kun juryen som har lov til å bestille port- eller flaggbytte, 

merke løype eller endre løypestrukturen (hopp, kuler osv.). Løpere som entrer en 
lukket konkurranseløype, vil være underlagt sanksjoner fra juryen (unntak: normal 
løypeinspeksjon). 

 Fotografer og kamerateam slipper inn på lukket løypeområde for nødvendig 
dokumentasjon av konkurransen. Deres totale antall kan begrenses av juryen. De vil 
bli lokalisert av juryen der det er mulig og kan bare forbli i dette området. 

 Trenere, funksjonærer etc. som tillates på lukket konkurranseløype skal avgjøres av 
juryen. Tilsvarende må antall og plasser for fotografer og kamerateam, i den grad de 
befinner seg innenfor barrierene, godkjennes av juryen. 

 
5103 Målsone 
 Målsonen inkluderer målområdet), «tidtakingsboden», TV-tårn, mixed zone, 

tilskuerområde. Installasjoner bør settes opp eller sikres gjennom egnede 
sikkerhetstiltak. 

 
5103.1 Målområde 
 Målområdet er en del av konkurranseområdet og må være lett synlig for løperen som 

nærmer seg mål. Målområdet må være fullstendig inngjerdet. Enhver uautorisert 
inntreden må forhindres. 

 
5103.1.2 Mållinjen 
 Målstreken markerer slutten av banen og er definert av to vertikale markeringer. 

Målstreken skal være tydelig merket rett i rød farge. 
 
 I unntakstilfeller kan juryen redusere denne avstanden beskrevet i 5102.1.1 av 

tekniske og sikkerhetsmessige årsaker eller på grunn av terrenget. Hvis det er 
installert tidtakingsutstyr bak målmarkeringene, må det beskyttes tilstrekkelig. For flere 
detaljer se FIS sin «timing & data booklet». 

 
5104 Oppvarmingsløype 
 Egnet oppvarmingsløype må gjøres tilgjengelig.  
 
5200 Installasjoner og arrangementsmateriale  
 
5201 Start, mål og tidtakingsinstallasjoner 
 For alle arrangementer i FIS-kalenderen skal det benyttes elektroniske tidtakere, 

startenhet og fotoceller homologert av FIS. FIS publiserer en liste over de godkjente 
enhetene. Konkurranser som bruker tidtakingsutstyr som ikke er på den homologerte 
FIS-listen vil ikke bli vurdert for FIS-poeng. Spesifikasjoner og prosedyrer for tidtaking 
er mer fullstendig beskrevet i FIS sin «timing & data booklet». 

 
5201.1 Startenhet 
 
5201.1.1 Plassering av startenheten 
 Startenheten må plasseres i midten av banen. Dørene må åpnes samtidig og det må 

være umulig for en løper å åpne dørene selv eller blokkere åpningen av døren ved å 
legge kraft på døren. 

 
5201.1.2 Standarder for startenheten 
 Se FIS sin «timing & data booklet» for spesifikasjoner sammen med den elektroniske 

utløserenheten og kvalifiseringsoppsettet. 
 
5201.1.3 Elektronisk utløserenhet 
 Det er tillatt å bruke en elektronisk enhet for å åpne falldøren. Hver falldør må låses på 

plass og deretter frigjøres fra den samme elektroniske impulsen. Den tilfeldige 
utgivelsestiden må være mellom 1,0 og 4,0 sekunder. For startkommando, på 
‘oppmerksomhet’, startes den tilfeldige sekvensen av starteren. Den elektroniske 
utløserenheten må også ha en reservestrømkilde tilgjengelig som kan møte kravene til 
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minimum 20 startsekvenser. Hvis dette reservesystemet svikter, må det være mulig å 
betjene startporten ved bruk av et mekanisk startutløsersystem. 

 
5201.2 Tidtakingsutstyr 
 For alle internasjonale konkurranser må det brukes to synkroniserte elektronisk 

isolerte tidtakingssystemer som opererer på «tid på dagen». Det ene systemet vil bli 
betegnet system A (hovedsystem), det andre system B (back-up system) før starten 
av løpet. Alle tekniske detaljer knyttet til tidtakingsutstyret og tidtaking er beskrevet i 
FIS sin «timing & data booklet». 

 
5201.2.1 Utløsende tidsimpulsstart 
 Starttidspunktet skal måle den nøyaktige tiden fra løperne krysser startlinjen med 

benet under kneet eller når startapparatbrettet åpner. 
 
5201.2.2 Utløsende tidsimpulsmålgang 
 For alle arrangementer må det være to fotocellesystem(er) homologert av FIS 

installert ved målstreken. Den ene er koblet til system A. Den andre er koblet til 
system B. 

 
5201.2.3 Tidtaking uten kabel 
 For kvalifisering, kan trådløs tidtaking benyttes for nasjonale konkurranser. 

Tidsinnretninger må oppfylle FIS trådløse standarder som er angitt i FIS sin «timing & 
data booklet». 

 
5201.2.4 Tidtakingskabel 
 Minimum 2 separate par kabler for tidtaking er nødvendig. 
 Kommunikasjon må skje på et separat par. Konkurranser på høyere nivå kan kreve 

flere linjer ref. FIS sin «timing & data booklet». 
 
5201.2.5 Manuell tidtaking 
 For kvalifikasjoner med tidtaking er manuell tidtaking ved start og mål obligatorisk, for 

tekniske detaljer se FIS sin «timing & data booklet». 
 
5201.2.6 Målkamera 
 For heat er målkamera obligatorisk. Se FIS sin «timing & data booklet» for tekniske 

krav og plassering. 
 
5201.2.8 Mellomtider 
 Mellomtider er målte tider på banen mellom start- og målstreken. De er kun til 

informasjon for lagene, løperne, media og funksjonærer og har ingen innvirkning på 
de offisielle resultatene eller den offisielle rangeringen. Siden tidene ikke er til offisiell 
bruk, kan de måles med ikke-homologerte tidsinnretninger. Det er ikke et krav til 
mellomtider for nasjonale konkurranser. Se FIS sin «timing & data booklet» for 
tekniske krav. 

 
5201.3 Tidtakerbod 
 Minimumsstørrelsen på tids- og dataarbeidsområdet er 3,0 x 4,0 meter. Det skal ha 

bord, stoler og elektriske kilder. Plasseringen av området er definert i henhold til de 
spesifikke løypespesifikasjonene. Anlegget skal være værbestandig. 

 
5203 Porter 
 En tverrport består av en stubbete flexstang (svingstang) og en lang slalåmstiv stang 

(utvendig stang) som er forbundet med et trekantet portflagg. 
 
5203.1 Portflagg 
 Følgende størrelser kan brukes for de trekantede portflaggene. (Små variasjoner fra 

følgende dimensjoner vil være akseptable). 
 Baselengde: min. 100 cm maks. 130 cm 
 Høyde langside: min. 80 cm maks. 110 cm 
 Høyde kortside: 45 cm 
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 Portflaggene skal være i to forskjellige farger. Portflagget skal være av 
vindgjennomtrengelig materiale. Reklame på portflagg skal ikke redusere 
vindgjennomtrengelighet eller utløsermekanismen til flaggene. 

 
5203.2  Stolper 
 Alle stolper er delt inn i stive stolper og stubbe stolper. Det anbefales å bruke 2 

forskjellige farger. 
 
5203.2.1 Stive stolpler 
 Runde, jevne stolper med diameter mellom minimum 20 mm og maksimalt 32 mm og 

uten skjøter tillates som stive stolper. De skal bestå av et ikke-splintrende materiale 
(polykarbonatplast eller materiale med lignende egenskaper). 

 
5203.2.2 Stubbe stolper 
 Stubbe stolper er flex stenger med en lengde på ikke mer enn 45 cm over bunnen av 

hengslet til toppen av stangen og polstret eller hul på toppen. 
 - Myk polstring (ca.) 35 cm 
 - Baselengde (ca.) 25 cm 
 
5204 Startnummer (BIBs) 
 
5204.2 Skicross 
 Startvestene («Bibs») skal være nummerert foran og bak for bedre synlighet for 

dommerne. 
 
5204.3 Startnummer for finalene 
 Startnumrene skal skiftes etter kvalifiseringsrunden. De nye numrene for finalene er 

rangeringen fra kvalifiseringen. Hvis de riktige tallene ikke er tilgjengelige for finalen, 
må et sett med stigende numre brukes. 

 
5205 Fargede vester 
 Ved konkurranse i heat brukes ekstra fargede vester. De fire viktigste fargene på 

vestene vil være rød (1. rangert i kvalifisering/seeding), grønn (2. rangert i 
kvalifisering/seeding) Blå (3. rangert i kvalifisering/seeding) og gul (4. rangert i 
kvalifisering/seeding). Hvit (5. rangert i kvalifisering/ seeding) og svart (6. rangert i 
kvalifikasjon/ seeding) vil bli brukt i tillegg hvis et 6-personers format brukes. Vestene 
bæres over startnumrene. 

 
5206 Høyttaleranlegg 
 
5206.1 Lydsystem 
 Se pkt. 2016. 
 
5206.2 Resultater i arenaen 
 Offisiell oppslagstavle vil bli plassert ved start- og målområdet. Seedingtabeller må 

settes opp ved start. Resultater og alle offisielle dokumenter må henges opp på 
oppslagstavlen ved mål. Dette er også obligatorisk hvis datatjenesten tilbyr live-apper 
og/eller dataskjermer. 

 
5300 Skicross funksjonærer 
 
5301 Juryen 
 Juryen kontrollerer og tar avgjørelser angående konkurransen. Se pkt. 2007 for mer 

informasjon. 
 
5303 Teknisk delegert (TD) 
 Se pkt. 2008 for detaljert informasjon.  
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5304 Rennleder 
 Rennlederen er medlem av organisasjonskomiteen og medlem av juryen. Se pkt. 

2004.1 for mer informasjon. 
 I skicross er rennleders tilleggsoppgaver og ansvar: 
 - Ha et nært forhold til vertsstedet 
 - Overvåke trenings- og konkurransefaser 
 - Overvåke plassering og nøyaktig plassering av seksjonssjefer og seksjonsdommere i 

samarbeid med TD 
 - Sørge for at alle seksjonssjefer og/eller seksjonsdommere er utstyrt med riktig 

kommunikasjonsanordning (radio), at de har kunnskap om oppgaven som kreves av 
dem og at de er i stand til å kommunisere effektivt via radio 

 - Må delta på alle løpermøter. 
 
5305 Dommer 
 For større arrangementer bør dommeren være av en annen klubb/lag enn TD og 

rennleder. Dommeren vil ta opp rapportene fra portdommerne om brudd på reglene og 
portfeil ved slutten av hvert run eller fase og ved slutten av konkurransen – kontroll, 
signering og oppslag av dommerprotokoller umiddelbart etter hver kjøring eller fase på 
den offisielle oppslagstavlen. Dommerprotokollen skal inneholde en liste med navnene 
på de diskvalifiserte løperne, seksjonsnumrene der feilene oppsto, regelnummeret 
som fører til diskvalifikasjonene og det nøyaktige tidspunktet diskvalifikasjonene ble 
lagt ut med eksakt grensetid for protester. Dommeren, når et medlem av juryen (se 
2007) vil akseptere protester (kvalifisering) og vurderingsforespørsler (knock out-
finale) i målområdet og må rapportere alle protester/forespørsler umiddelbart til de 
andre jurymedlemmene. I noen tilfeller kan TD velge å akseptere protestene i 
målområdet, tilfeller hvor dommeren vil bli plassert ved starten eller langs løypa.  

 
 I skicross vil dommeren også være ansvarlig for: 
 - Trekning av startnumrene 
 - Inspeksjon av løypa umiddelbart etter at den er satt, alene eller i følge med 

jurymedlemmer og/eller inviterte parter 
 - Løypesetter og alle jurymedlemmer skal informeres om slike endringer som for 

eksempel å ta ut våre tilleggsporter, dersom de på grunn av omstendigheter ikke var til 
stede på befaringen. 

 - Motta rapportene fra start- og måldommerne og konkurransens funksjonærer om 
brudd på reglene og portfeilene på slutten av første run, og igjen på slutten av 
konkurransen. 

 
5306 Videokontroller 
 Se pkt. 5408. 
 
5307 Bakkesjef 
 Se pkt. 2004.3. 
 
5308 Løypesetter 
 Konkurransejuryen er ansvarlig for løypesettingen. 
 Løypesettingen skal utføres av tildelt løypesetter sammen med bakkesjef i samråd 

med juryen. 
 
5308.1 Oppnevning 
 Juryen vil oppnevne den løypesetteren som er best egnet for konkurransens nivå.  
 
5309 Rennsekretær 
 Se pkt. 2004.7. 
 
5310 Start- og målfunksjonærer 
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5310.1 Startdommeren 
 Se pkt. 2004.4. I skicross har startdommeren den ekstra plikten å overvåke 

startenheten, gi startkommandoer, sjekke farge på startnumre, dele ut startnumre, 
stille opp løpere ved starten, kontrollere publikum, organisere startområdet og andre 
relaterte aktiviteter inkludert manuell tidtaking. 

 
5310.2 Startdommerassistenter 
 Avhengig av størrelsen på konkurransen må et tilstrekkelig antall assistenter 

nomineres. 
 
5310.2.1 Starteren 
 Starteren er ansvarlig for varselsignalet og startkommandoen. Vedkommende tildeler 

tilsyn med løperne til assistentstarteren, og kontrollerer at løperne har på seg 
startnummer og hjelmer under inspeksjon, trening og konkurranse. Starteren må være 
i kontakt med juryen. 

 
5310.2.2 Assistentstarteren 
 Assistentstarteren er ansvarlig for å kalle løperne til start i riktig rekkefølge. 
 
5310.2.3 Andre startassistenter 
 Nødvendig antall startassistenter bør tildeles disse rollene etter behov for å sikre god 

konkurranseflyt. 
- Publikumskontroll: løypetilgang 
- Startenhetens operasjoner 
- Startnummerutdeling (nummer og fargetrøye) 
- Tidtaking for hånd 
- Resultattavler 
- Organisering av startområdet 

 
5310.3 Måldommeren 
 Se pkt. 2004.5. 
 I skicross har måldommeren den ekstra plikten til å overvåke korrekt passering av 

målstreken, rekkefølgen til løpere og andre hendelser som DNS, DNF, DSQ og andre 
kjennelser. Andre ansvarsområder for måldommeren: Måldommeren vil motta 
protester i målområdet. Måldommeren må rapportere alle protester umiddelbart til det 
andre jurymedlemmet. 

 
5310.4 Målassistenter 
 Avhengig av størrelsen på konkurransen må et tilstrekkelig antall assistenter 

nomineres. 
 
5310.4.1 Målkontrollør 

Målkontrolløren har følgende oppgaver: 
- Oppsyn av området mellom siste port og mål. 
- Tilsyn med riktig kryssing av målstreken. 
- Registrering av rekkefølge for alle løpere som fullfører løypa 

 
5310.4.2 Andre målassistenter 
 Nødvendig antall målassistenter bør tildeles disse rollene for å sikre god 

konkurranseflyt og hjelpe med å bestemme rekkefølgen til løperme. Målfunksjonærer 
bistår juryen med DNS-, DNF- og DSQ-avgjørelser. 

 - Kontroll på publikum 
 - Mållinjedommer 
 - Innsamling av startnumre 
 - Tidtaking for hånd 
 - Resultattavler 
 - Organisering av målområdet 
 - Mixed zone 
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5311 Rennfunksjonærer 
 
5311.1 Leder for seksjonsdommerne 
 Hovedseksjonsdommeren organiserer og fører tilsyn med seksjonens arbeid. 

Vedkommende utpeker seksjonen hver skal overvåke og plasserer dem i posisjon. 
Ved slutten av hver kvalifiseringsfase eller seedingfase og slutten av konkurransen vil 
hovedseksjonsdommeren samle seksjonsdommerprotokollen for levering til 
dommeren. Hovedseksjonsdommeren må distribuere, i god tid, til hver seksjons-
dommer materialet de trenger (dommerprotokoll, blyant, startliste, vedlikeholdsverktøy 
osv.) og være forberedt på å tilby assistanse enten for å hjelpe til med å holde 
tilskuerne utenfor banen eller for å hjelpe til med å vedlikeholde løypa osv. Avhengig 
av nivået på konkurransen, kan rennlederen eller TD påta seg rollen som seksjonssjef. 

 
5311.2 Seksjonsdommeren / seksjonslederen 
 Seksjonsdommere plasseres hensiktsmessig i hele løypas lengde for å gi en 

fullstendig visuell referanse av alle porter og elementer. En seksjonsdommer vil være 
ansvarlig for tilsyn med en eller flere porter og elementer som vil bestemme en del av 
løypa som skal nummereres. En seksjonsdommer skal observere nøyaktig om 
løperens passering var korrekt gjennom vedkommendes observasjonsområde og 
rapportere skriftlig og/eller umiddelbart via radio eventuelle portfeil eller regelbrudd. 
Seksjonsdommeren må også fylle en rekke andre viktige funksjoner, som alle er 
beskrevet i detalj under pkt. 5404. Alle seksjonsdommere må være kjent med reglene 
som styrer en skicrosskonkurranse og spesielt de reglene som styrer DSQ, RAL og 
DNF. Avhengig av nivået på konkurransen kan seksjonssjefen påta seg rollen som 
både seksjonssjef og seksjonsdommer. 

 
5311.3 Løypeforberedelser og vedlikehold  
 
5311.3.1 Ansvar for merking/farging 
 Det skal være et dedikert mannskap på ski som har ansvar for å merke/farge alle 

relevante elementer i løypa. Basert på løypa, været og snøforhold vil fargeteknikker 
variere, samt antall personer i mannskapet. De er i tett kontakt med juryen, 
bakkesjefen og byggerne, og under kontroll av bakkesjefen og/eller rennlederen. 

 
5311.3.2 Skliere 
 Det skal være dedikerte skliere på ski og/eller snowboard som har plikt og formål å 

jobbe i nær tilknytning til juryen, bakkesjefen og byggerne, for å opprettholde alle deler 
av alle elementer og kunne åpne og utføre hver konkurransefase med passende 
løypeforhold. Basert på løypa, vær- og snøforhold vil skliteknikker, samt antall 
funksjonærer varierere. De er under kontroll av bakkesjefen og/eller rennlederen. 

 
5311.3.3 Byggere 
 Det må være et dedikert mannskap som har plikt og formål i nær tilknytning til juryen 

og bakkesjefen for å bygge, forme og vedlikeholde alle deler av alle elementer i løypa 
for å kunne åpne og gjennomføre hver konkurransefase samtidig som man sikrer 
hensiktsmessige løypeforhold. Antall byggere skal være tilstrekkelig for rettidig 
vedlikehold av alle løypeelementer. De er i tett kontakt med bakksjefen.  

 
5311.3.4 Løypemannskap 
 Det må være et dedikert mannskap som har plikt og formål i nær forbindelse med 

bakkesjefen, seksjonssjefer og byggerefor å hjelpe til med å vedlikeholde alle deler av 
alle elementer i løypa som snømåking, utskifting av porter, sikkerhetsutstyrsjusteringer 
og/eller utskiftninger for å kunne åpne og gjennomføre hver konkurransefase og 
samtidig sikre passende løypeforhold. Antall i mannskapet skal være tilstrekkelig for 
rettidig vedlikehold av alle løypefunksjoner. De er i tett kontakt med bakksjefen. Når 
antall besetningsmedlemmer tillater det, skal mannskapet deles innenfor seksjonene 
under tilsyn av seksjonssjefen. 

 
5311.5 Medisinsk team 
 Se pkt. 2004.8 for ytterligere informasjon. 
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5312 Datatjeneste / Tidtakingsmannskap 
 
5312.1 Resultatsjef (ansvarlig for resultater) 
 Se pkt. 2004.6. 
 Følgende funksjonærer er under vedkommendes ansvar: 
 - Tidtakingssjef 

- Utregningssjef 
 
5312.2 Tidtakersjef 
 Tidtakersjefen er ansvarlig for tidtakingen. Tidene må gjøres tilgjengelig for 

rennsekretæren og resultatsjefen for umiddelbar beregning og publisering av 
resultater. De er også ansvarlige for registrering av data. Tidtakersjefen kan velge 
assistenter. 

 
5312.2.1 Assisterende tidtaker 
 To assistent-håndtidtakere betjener stoppeklokker i henhold til pkt. 5201.2.5. En 

assistent-håndtidtaker opprettholder en fullstendig oversikt over de registrerte tidene til 
alle løperne. 

 
5312.3 Utregnersjef 
 Utregnersjefen er ansvarlig for rettidig og nøyaktig produksjon av resultater. 

Utregningssjefen fører tilsyn med den umiddelbare publisering (se 2020 og 5206.2) og 
duplisering av startlister, tabeller, uoffisielle resultater og publisering av offisielle 
resultater. Utregnersjefen ledes av resultatsjefen, jobber tett sammen med 
rennsekretæren (2004.7) og juryen. Utregnersjefen kan velge assistenter. 

 
5400 Definisjon av skicross heat/run 
 
5401 Portpassering 
 En port er passert riktig når begge skituppene og begge føttene til løperen har passert 

portlinjen. Uansett hvor to porter er satt, er portlinjen den imaginære korteste linjen 
mellom de to svingende stolpene. Dersom det er satt inn kun en svingport, er 
portlinjen forlengelsen inn i banen til linjen som dannes av portens ytre stang og 
svingstangen (se illustrasjon). 

  
 
5401.2 I tilfelle der en løper fjerner en stolpe fra sin vertikale posisjon før løperens ski og 

begge føttene har passert portlinjen, må skiene og føttene fortsatt passere den 
originale gatelinjen (fargemerking i snøen). I tilfelle en portstang eller stubb mangler, 
er løperen forpliktet til å svinge rundt det opprinnelige plasseringsmerket for å anses å 
ha passert porten riktig. 

 
5401.3 Ikke fullført (DNF) 
 Alle avgjørelser som gjelder ikke fullført (DNF) er juryens ansvar. DNF vil bli pålagt for: 
 - En løper som ikke passerte en port riktig (5401) mottar en DNF og må ikke lenger 

fortsette gjennom flere porter (5402) og har ikke lov til å klatre tilbake for å passere 
porten riktig 
- Tap av ski(er) 
- Å kjøre ut av løypegrensene, som inkluderer å ikke krysse portlinjen eller målporten 
- Stopper i mer enn 10 sekunder 
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5402 Utøvers ansvar  
 Hvis en løper bommer på en port eller ikke passerer den riktig (pkt. 5401), kan 

vedkommende ikke lenger fortsette gjennom flere porter. 
 
5403 Seksjonsdømming 
 
5403.1 Dommerprotokoll 
 Hver seksjonsdommer mottar et seksjonsdommerprotokollark med følgende 

informasjon: 
 
5403.1.1 Navn på seksjonsdommeren 
 
5403.1.2 Nummer på seksjonen 
 
5403.1.3 Betegnelse på runnet/heatet (1. eller 2./kvalifiseringsrun med 

tidtaking/heatkvalifisering eller finale) 
 
5403.2 Markeringer på dommerprotokollen 
 Hvis en løper ikke passerer en gate (eller et gate-fargemerke) riktig i henhold til pkt. 

5401, må seksjonsdommeren markere følgende umiddelbart på seksjonsdommernes 
protokollark i de oppgitte kolonnene: 

 
5403.2.1 Startnummeret (BIB) til løperen. 
 
5403.2.2 Bokstaven F (Feil). 
 
5403.2.3 En tegning av den begåtte feilen (skissekart – absolutt nødvendig). 
 
5403.2.4 Seksjonsdommeren må også passe på at løperen ikke aksepterer hjelp utenfra (f.eks. 

ved fall). Den minste hjelp utenfra vil utsette en løper for å bli sanksjonert. En feil av 
denne art skal likeledes føres på Dommerprotokollarket. 

 
5403.2.5 Dersom det er innvilget omkjøring, skal seksjonsdommeren rapportere informasjon og 

startnummer på sitt protokollark. 
 
5403.3 Seksjonsdømming – Generelt 
 Når en nærliggende seksjonsdommer, et medlem av juryen eller en offisiell 

videokontrollør lager en rapport om en løper som avviker fra notatene til den aktuelle 
seksjonsdommeren, vil juryen fritt tolke disse notatene med tanke på en mulig 
sanksjon av en løper eller protest. Avgjørelsen av seksjonsdommeren skal være klar 
og upolitisk. Seksjonsdommeren bør holde seg til prinsippet «gi fordelen av tvilen til 
løperen». 

 
5403.3.1 Seksjonsdommeren må først erklære feil når vedkommende er overbevist om at det er 

begått en feil. Ved protest skal vedkommende kunne forklare klart og definitivt hvordan 
feilen ble begått. 

 
5403.3.2 Dersom seksjonsdommeren er i tvil om det har oppstått en feil, kan vedkommende 

konsultere seksjonsdommeren ved siden av for å bekrefte deres notater. 
Vedkommende kan til og med via et medlem av juryen be om at konkurransen 
avbrytes kort, slik at sporene på banen kan kontrolleres. 

 
5403.3.3 Publikums meninger kan ikke tillates å påvirke deres dømmekraft. 

Seksjonsportdommere må gjøre seg opp en egen mening. 
 
5403.3.4 Hver seksjonsdommer som har registrert en diskvalifiserende / sanksjonerende feil 

eller som har vært vitne til en hendelse som førte til en foreløpig omkjøring, må være 
tilgjengelig for juryen til etter avgjørelsen av eventuelle protester. 
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5403.3.5 Det er TDs ansvar å avskjedige en seksjonsdommer som venter på å bli innkalt av 
juryen. Det anbefales at det for identifikasjonsformål utstedes vester til seksjons-
dommerne. Arrangøren kan om nødvendig samle dem for endelige instruksjoner i 
nærvær av hovedseksjonsdommeren. Ved behov kan TD delta i denne økten. 

 
5403.3.6  Arrangøren bør utnevne en hovedseksjonsdommer og stille med et antall erstattende 

seksjonsdommere som kan erstatte seksjonsdommere under en konkurranse dersom 
det skulle vise seg å være behov for erstatning. 

 
5403.3.7 Umiddelbar kunngjøring av sanksjoner / feil / IRM-er. Spesielt i finaler kan 

seksjonsdommeren umiddelbart signalisere en feil/IRM. 
 
5403.3.7.1  Umiddelbar indikasjon på feil/IRM kan gjøres på følgende måte: Via 

radiokommunikasjonsutstyr levert av arrangøren. Jurymedlemmene må være på 
samme radiokanal som seksjonsdommeren for umiddelbart å høre eventuelle feil, 
diskvalifikasjoner eller feil begått av løperen. 

 
5403.3..7.2 Den umiddelbare kunngjøringen fritar ikke seksjonsdommeren fra å registrere alle 

hendelser på sitt seksjonsdommerprotokollark. I kvalifiseringsfasen vil 
seksjonsdommerprotokollarket bli samlet inn av sjef for seksjonsdommerne. I 
heatsfasen kan det hende at seksjonssjefen ikke samler inn protokollarket, men de må 
være tilgjengelige for juryen til slutten av konkurransen for gjennomgang, om 
nødvendig. 

 
5403.4 Seksjonsdommerens tilleggsoppgaver  
 Seksjonsdommere kan utføre disse tilleggsoppgavene; Bytte ut ødelagte portstenger i 

nøyaktige posisjoner, bytte ut revne eller manglende flagg, vedlikehold og reparering 
av vedkommendes del av løypa, holde vedkommendes del fri. 

 
5403.4.1 Dersom løperne støter på forstyrrelser under løpet, må de stoppe umiddelbart og 

melde fra til nærmeste seksjonsdommer. Seksjonsdommeren skal umiddelbart melde 
fra til juryen via radio og be om nærmere instruks fra juryen. Seksjonsdommeren må 
da rapportere disse instruksjonene til den aktuelle løperen. Dersom det innvilges 
omløp, skal seksjonsdommeren informere løperen og sende ham/henne tilbake til 
start. Denne regelen er kun gyldig for kvalifiseringsomgang med tidtaking. For løper 
som blir forstyrret under heatkvalifiseringen eller i finaler, må seksjonsdommeren 
henvise til 5404-regelen. Hvis et komplett heat (4 eller 6 løpere) må stoppes på grunn 
av force majeure, tar juryen den endelige avgjørelsen. 

 
5404 Bevisst kontakt 
 
5404.1 Kontakt som forårsaker forstyrelser 
 Kontakt i skicross er vanlig. Beslutningen om innblanding fra en løper overfor andre 

løpere skal gjøres av juryen. Mistanke om overtredelser kan meddeles juryen av 
fungerende jurymedlemmer, seksjonsdommere eller vurdering forespurt av en løper i 
målområdet umiddelbart etter heatet. Juryen kan bruke anbefaling fra 
seksjonsdommere og/eller videobevis levert av trenere/ansatte, og/eller 
«videogjennomgang» fra TV-produksjon i beslutningsprosessen. Fra fremlagt bevis 
må juryen avgjøre om innblanding har skjedd. Forstyrrelse skal bestemmes basert på 
pkt. 5404.1.1 og 5404.1.2 i dette regelverket. Sanksjonen beskrevet under 5404.2 for 
en bestemt forstyrrelse skal avgjøres ved å bruke «the Guidelines on Intentional 
Contact» som ligger på FIS sin hjemmeside. 

 Alle juryavgjørelser angående forstyrrelser må bekreftes før starten av et neste heat, 
og kan ikke protesteres. 

 
5404.1.1 Forstyrrelse forårsaket av kontakt (kropp eller utstyr) 
 Nivået av forstyrrelsen kan bestemmes av følgende: tilfeldig, utilsiktet eller bevisst. 

Tilfeldig kontakt bestemmes av naturlige omstendigheter ved skicross, som kan 
inkludere heatracing (side ved side, trafikk), terrengegenskaper, løypesetting og 
løperfeil. Utilsiktet forstyrrelse forårsaket av kontakt kan oppstå når en løper tar en «in-
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race»-beslutning og skaper kontakt som direkte påvirker resultatet til en annen løper. 
Hvis en utilsiktet forstyrrelse fastslås å ha skjedd av juryen, skal den forstyrrende 
løperen straffes i henhold til pkt. 5404.2.1. Bevisst forstyrrelse forårsaket av kontakt 
kan oppstå når en løper med vilje skaper kontakt som kan eller ikke kan direkte 
påvirke resultatet til en annen løper. Hvis en bevisst forstyrrelse fastslås å ha skjedd 
av juryen, skal den forstyrrende løperen sanksjoneres i henhold til pkt. 5404.2. 

 
5404.1.2 Hindring forårsaket av blokkering (foretrukket løpslinje) 
  Enhver løper som ligger foran en annen løper skal ha rett til å velge sin egen linje, 

forutsatt at den valgte linjen ikke brått avviker fra den ideelle løpslinjen. Hindring ved 
blokkering kan oppstå ved at en ledende løper avviker fra den «ideelle» løpslinjen 
med den hensikt å forhindre forbikjøring av en annen løper. Hvis juryen fastslår at en 
blokkerende hindring har skjedd, skal den hindrende løperen sanksjoneres i henhold 
til pkt. 5404.2. 

 
5404.1.4 Omkjøringer skal ikke gis kun som et resultat av brudd på regel 5404 (forsettlig 

kontakt). 
 
5404.2 Sanksjon og advarsel utstedt for forstyrrelser  
 
5404.2.1 Kortsystem 
 Hvis juryen utsteder en straff for forstyrrelse med løper som bestemt i pkt. 5404.1.1 

og/eller 5404.1.2 i løpet av en fase utført med heat, skal en advarsel og et system 
med fargede kort (gult kort og rødt kort) brukes for å vise den forstyrrende løperens 
grad av sanksjon. Graden av en sanksjon bestemmes av juryen og må kommuniseres 
til løperen og startdommeren før begynnelsen av neste heat eller før 
premieseremonien. 

 
5404.2.2 Sanksjonen eller advarselen som gis for overtredelsen skal avhenge av: 

- om handlingen var bevisst eller ikke 
- om den som utførte overtredelsen fikk en fordel av handlingen. 
- om feilen, selv om den var utilsiktet, var alvorlig nok 
- de relaterte konsekvensene av handlingen. 

 
5404.2.3 Offisiell advarsel (WRG) 
 Hvis en interferens bestemt i henhold til pkt. 5404.1.1 og/eller 5404.1.2 anses som 

utilsiktet og ikke direkte påvirket det endelige resultatet av heatet, kan juryen gi en 
offisiell advarsel til den forstyrrende løperen. Se pkt. 5404.3.1 

 
5404.2.4 Gult kort (RAL) sanksjon 
  Hvis en forstyrrelse i henhold til pkt. 5404.1.1 og/eller 5404.1.2 anses som utilsiktet, 

men direkte påvirker sluttresultatet til en annen løper, kan juryen utstede et gult kort 
(RAL). Hvis forstyrrelsen er bestemt til å være bevisst, men ikke direkte påvirker 
resultatet, kan juryen utstede et gult kort (RAL). En løper som mottar et gult kort 
(RAL)-sanksjon vil bli rangert som sist i sitt heat, og rykket ned til siste posisjon i den 
respektive runden. De vil bli oppført som «RAL» på den endelige resultatlisten.  

 
5404.2.5 Rødt kort (DSQ) sanksjon 
 Hvis en forstyrrelse i henhold til pkt. 5404.1.1 og/eller 5404.1.2, og forstyrrelsen er 

bestemt til å være bevisst, og direkte påvirker det endelige resultatet til en annen 
løper, kan juryen utstede et rødt kort (DSQ). En løper som mottar en sanksjon med 
rødt kort (DSQ) vil bli diskvalifisert fra gjeldende konkurranse, oppført som DSQ på 
den endelige resultatlisten, og vil ikke bli rangert.  

 
5405 Umiddelbar kunngjøring av sanksjoner/diskvalifiserende feil 
 
5405.1 Kunngjøring av pkt. 5404.1 sanksjoner 
 Alle jurybestemte sanksjoner i henhold til pkt. 5404.1 må gjøres før begynnelsen av 

neste heat og skal annonseres i målområdet og kommuniseres til den sanksjonerte 
løperen. Sanksjonen vil bli hengt opp på den offisielle oppslagstavlen ved start og mål. 
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 Alle sanksjoner, inkludert en beskrivelse, må registreres og rapporteres av teknisk 
delegert i TD-rapporten. Årsaken til sanksjonen kan være: 
- Blokkerer andre på rett linje 
- Dytte/dra 
- Kontakt fra siden 
- Kontakt bakfra 

 
5405.2 Alle brudd på pkt. 5404.1 i henhold til «Kortsystemet» skal kunngjøres i målområdet 

og kommuniseres til løperen eller deres lagkaptein så snart som mulig og i alle fall før 
starten av neste heat. Sanksjonene vil da bli hengt opp på den offisielle 
oppslagstavlen nederst og øverst i løypa, som angir den delen av løypa hvor 
overtredelsen skjedde. Alle avgjørelser skal registreres og rapporteres av teknisk 
delegert i sin TD-rapport. 

 
5405.3 Forespurt vurdering 
 Alle forespurte vurderinger må rapporteres til dommeren, jurymedlemmet eller til en 

juryoppnevnt person før neste heat starter. Forespørsler om gjennomgang mottatt 
etter dette tidspunktet vil ikke bli akseptert. En løper trenger ikke å stoppe runnet 
og/eller rekke opp hånden hvis de tror at de har blitt forstyrret av en annen løper for å 
ha rett til å be om en vurdering. 

 
5406 Bestemmelse av en målgang i run med tidtaking(kvalifisering) 
 Med elektrisk tidtaking tas tiden når løperen krysser linjen mellom målpostene med en 

hvilken som helst del av kroppen eller utstyret, og dermed bryter kontakten. 
 
5407 Fastsettelse av rangering i hvert heat 
 
5407.2 Rangering på målstreken 
 
5407.2.1 Skicross 
 Rangeringen i hvert heat bestemmes av den første delen av kroppen som krysser 

målstreken. 
 
5407.3 Uavgjort 
 
5407.3.1 Uavgjort i heatene før den lille finalen 
 I et tilfelle hvor det ikke er mulig å bestemme rangeringen, vil rangeringen bli bestemt 

av rangeringen i kvalifiseringsrunden til løperne. Da vil løper(ne) med best rangering 
vinne. Ved et helhetlig format vil rangeringen bli bestemt av løpernes heatseeding. Da 
vil løperen€ med den beste rangeringen vinne. 

 
5407.3.2 Uavgjort i den lille og store finalen 
 I tilfelle uavgjort i den lille finalen eller den store finalen, vil de forbli uavgjort og vil få 

samme rangering. 
 
5407.4 DNF, RAL & DNS 
 
5407.4.1 Rangering av løpere som ikke fullførte (DNF) 
 I et tilfelle hvor mer enn én løper mottar en DNF (5401.3), vil rangeringene i heatet 

være basert på stedet der hver løper sluttet å forsere løypa korrekt. Den løperen som 
har fullført flest porter riktig (5401) lenger ned i løypa vil få bedre rangering. I et tilfelle 
hvor en ikke fullførte (DNF) er rangert blant de 2 beste løperne (4 personers format) 
eller topp 3 løpere (6 personers formatet), vil løperen€(e) gå videre til neste runde. 

 
5407.4.2 Rangering av løpere som er rangert som sist (RAL) 
 Løperen vil automatisk bli rangert som sist (RAL) i sitt heat rangert ved slutten av den 

respektive runden (32 – 1/8 finale; 16 – ¼ finale). En løper som er rangert som sist går 
ikke videre til neste runde og har ikke lov til å starte i noen senere heat i 
konkurransen. 
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5407.4.3 Rangering av løpere som ikke startet (DNS) 
 Løpere som ikke startet (DNS) vil ikke bli rangert i det heatet og går ikke videre til 

neste runde. 
 
5407.4.4 Uavgjorte regler (5407.3) er også gyldige for IRM og RM. 
 
5408 Videokontroll 
 Når arrangøren har offisiell videokontroll, vil juryen utnevne en offisiell videokontrollør. 

Videokontrollørens plikter er å observere løpernes passasje i løypa og alle hendelser 
med «bevisst kontakt» og skal rapportere alle hendelser til juryen med anbefaling for 
endelige avgjørelser om diskvalifikasjoner / sanksjoner. 

 
5500 Format 
 
5500.1 Konkurranseprosedyrer 
 Alle konkurranser vil generelt bestå av en kvalifiseringsfase og en knock out-finale. 

Juryen kan velge å bruke andre formater på grunn av antall løpere, vær- eller 
snøforhold eller konkurranseprogram. Hvis bare KO-heat utføres (inkludert 
kvalifiseringsheatrunder) kalles det Holistisk KO-format. Et sammendrag av alle 
formater er beskrevet i pkt. 5608.1. 

 
5501 Kvalifiseringsfasen 
 Kvalifisering kan holdes som tidskvalifisering, tidsbestemt seeding, kvalifiseringsheat, 

3 heats kvalifisering eller Round Robin. 
 
5501.1 Kvalifisering med tidtaking 
 Runs med tidtaking brukes til å kvalifisere løpere til KO-finalen. De kan holdes i 

kvalifiserings- eller seeding-format. 
 I kvalifiseringsformat kreves det en gyldig tid for å kvalifisere seg til finalen eller bli 

rangert i tilfelle man ikke er kvalifisert. I seedingformat kan DNF og DNS også 
kvalifisere seg til finalen (se 5501.1.5). Seedingsformatet kan kun brukes dersom 
antall løpere i seedinglisten ikke er høyere enn antall ledige plasser i den valgte KO-
braketten. 

 
5501.1.1 Ett runs-kvalifisering 
 Alle løperne vil ha ett run med tidtaking. Alle ferdige løpere vil bli rangert etter sin tid. 
 
5501.1.2 To runs-kvalifisering 
 Alle løpere vil ha to run med tidtaking, - det beste runnet av to avgjør 

kvalifiseringsresultatet. Startlisten for det andre runnet vil være det samme som for det 
første runnet. Løpere som ikke fullførte (DNF) eller ikke startet (DNS) i 
kvalifiseringsrun en kan delta i kvalifiseringsrun to. 

 
5501.1.3 To runs-kvalifisering med cut-off-format 
 - Løpere som er rangert i topp 50 % av den endelige tabellen vil kvalifisere seg direkte 

til sluttfasen i henhold til tiden deres i run 1, resten vil ta et run nummer to 
 - Startlisten for det andre runnet vil være den samme som for det første runnet, men 

de allerede kvalifiserte løperne er tatt ut 
 - Løpere som ikke fullførte (DNF) eller ikke startet (DNS) i kvalifiseringsrun en kan 

delta i kvalifiseringsrun to 
 - Det beste kvalifiseringsrunnet av de to teller for de resterende løperne 
5501.1.4 Jam-session 
 Alle løpere har ubegrensede run i en fast tidsperiode – den beste tiden ut av disse 

runnene avgjør kvalifiserings-rangeringen. Startrekkefølge: Seeding i hvert system, 
avhengig av antall startere. Maks 64 løpere per heat. 

 
5501.1.5 Seedet run 
 Alle kvalifikasjoner med tidtaking (se 5501.1.1 – 5501.1.4) kan utføres som seedet 

run. Alle løpere er kvalifisert til Knock Out-finalen. Løpere som ikke starter (DNS) eller 
ikke fullførte (DNF) vil bli seedet inn i finalen. Diskvalifiserte (DSQ) løpere vil ikke gå 



 

92 

videre til finalen og vil ikke bli rangert. DNF vil bli rangert etter den lavest rangerte 
løperen som fullførte hele løypa. I et tilfelle hvor mer enn én løper ikke fullfører løypa, 
vil rangeringen være basert på stedet der hver løper sluttet å forsere løypa korrekt. 
Den løperen som har fullført flere porter riktig (5401) lenger ned i løypa vil få bedre 
rangering. Hvis de er uavgjort, vil løperne bli rangert i henhold til deres seeding i 
synkende rekkefølge (dårligere seeding-posisjon vinner uavgjort’en). 

 DNS vil bli rangert etter den lavest rangerte løperen, som ikke fullførte (DNF). I et 
tilfelle hvor mer enn én løper ikke startet, vil løperne bli rangert i henhold til deres 
seeding i synkende rekkefølge (dårligere seeding-posisjon vinner). 

 
5501.1.6 Uavgjort 
 
5501.1.6.1 Ett runs-kvalifisering, seedet run eller første run i cut-off-format 
 Hvis to eller flere løpere har samme tid, vil løperen med den dårligste seedingen bli 

rangert bedre. 
 
5501.1.6.2 To runs-kvalifisering eller andre run i cut-off-format 
 Hvis to eller flere løpere har samme beste tid (uavgjort), vil løperne bli rangert etter 

deres totale tid i stigende rekkefølge. I tilfelle av en IRM i et run, teller en DNF mindre 
enn en tid, en DNS teller mindre enn en DNF. Hvis de fortsatt er uavgjort, vil løperen 
med den dårligste seedingen bli rangert bedre. 

 
5501.1.6.3 Jam-session 
 Hvis to eller flere løpere har samme beste tid, vil løperne bli rangert etter deres totale 

tid av de to beste kvalifiseringstidene deres i stigende rekkefølge. I tilfelle en IRM i et 
av disse to runnene, teller en DNF mindre enn en tid, en DNS teller mindre enn en 
DNF. Hvis de fortsatt er uavgjort, vil løperen med den dårligste seedingen bli rangert 
bedre. 

 
5501.2 Kvalifiseringsheatrunde (kun holistisk format) 
 Hvis antall løpere i KO-format overstiger antall løpere som passer i den endelige 

braketten, kan en kvalifiseringsheatrunde gjennomføres så lenge antallet 
kvalifiseringsheat er lavere enn antall tilleggsheat som trengs for den neste høyere 
braketten.  

 
5501.2.1 Antall løpere som skal bruke kvalifiseringsheat(s) 
 Følgende tabell angir hva slags heat som skal brukes: Se ICR 5501.2.1.  
 
5501.2.2 Gjennomføring av kvalifiseringsheatrunden 
 Fra seedinglisten, antall overskridende løpere i den siste braketten brukt (X) pluss 

antall løpere som må tas ut av den endelige braketten i henhold til seedinglisten = (Y). 
X + Y vil konkurrere i kvalifiseringsheatene. Hvis antall løpere (X) er et partall, er (Y) 
det samme som (X) ellers er (Y) det neste høyere partall. 

 
5501.2.3 Antall kvalifiseringsheat 
 Antall kvalifiseringsheat som skal utføres er K. 
 
5501.2.4 Bestemmelse av kvalifiseringsheatrundens sammensetning 
 Løperne (X+Y) fylles inn i kvalifiseringsheatene med følgende oppgave: 
 Den første halvdelen av (Y) er sortert på den røde BIB-posisjonen som begynner med 

heat 1. 
 Den andre halvdelen av (Y) er sortert på den grønne BIB-posisjonen som begynner 

med det høyeste heatnummeret. 
 Deretter sorteres første halvdel av (X) på den blå BIB-posisjonen som begynner med 

heat 1. 
 Den andre halvdelen av (X) er sortert på den gule BIB-posisjonen, og begynner med 

det høyeste heatnummeret. 
 
 
 



 

93 

5501.2.5 Omfordeling av løperne i knock out-finalen (KO-finalen) 
 De to best rangerte løperne i hvert heat vil bli fylt inn i en omfordelingsliste. De er 

sortert etter de opprinnelige løpernes seedingposisjon i stigende rekkefølge. Løperne i 
omfordelingslisten vil bli allokert i KO-finalebraketten til tilsvarende 
omfordelingslisterekkefølge. Brakettposisjonene til Y-en i stigende rekkefølge er 
omfordelingslistens posisjon i stigende rekkefølge. (Brakettposisjonen til den beste Y 
tilordnes rekkefølge til omfordelingslisten rekkefølge 1 osv.). 

 
5501.2.5.1 IRM i kvalifiseringsheats 
 Normale heatregler er gyldige for kvalifiseringsheatrunde angående IRM. Derfor kan 

det skje at mindre enn 2 løpere vil få en rangering i et kvalifiseringsheat (eksempel: 
Kvalifiseringsheat med 3 løpere, 1 er rangert, 2 RAL eller 2 DNS, så fylles bare den 
rangerte inn i omfordelingslisten). 

 
 I tilfelle det er færre løpere til stede i omfordelingslisten enn tilgjengelige plasser i KO-

braketten, vil de 3. rangerte løperne i deres kvalifiseringsheat bli brukt. Derfor vil de bli 
sortert i henhold til deres seedingposisjon i stigende rekkefølge, og den nødvendige 
mengden av løpere vil bli fylt inn i omfordelingslisten før listen sorteres på nytt i 
henhold til seedingposisjonen. 

 
5501.3 3 heats kvalifisering 
 Kvalifisering med tre (3) heat: Alle løpere deltar i tre (3) runder med kvalifiseringsheat 

med fire (4) løpere. Avhengig av størrelsen på startfeletet vil det være ett (1) til tre (3) 
heat med tre (3) løpere. Hver løper vinner poeng for hver kvalifiseringsrunde avhengig 
av vedkommendes rangering i heatet. Poengene per rangering er forskjellige for heat 
med 4 enn heat med 3 eller 2 løpere. 
Heat med 4: 1.: 10 poeng; 2.: 5,6 poeng; 3.: 3 poeng; 4.: 1,4 poeng 
heat med 3: 1.: 8,9 poeng; 2.: 5,1 poeng; 3.: 1,4 poeng 
heat med 2: (kun ved DNS) 1.: 6,5 poeng; 2. 1,9 poeng 
DNF: 1 poeng 
DNS: -1,5 poeng 
RAL: -1,5 poeng 
Kvalifiseringsrangeringen er basert på den høyeste summen av poeng fra de 3 
kvalifiseringsheatene. 

 
5501.3.1 Antall heat per kvalifiseringsrunde 
 Antall heat bestemmes av totalt antall løpere per kjønn og alderskategori, delt på 4 

(fire) med desimalene rundet opp. Eksempel for 38 løpere: åtte (8) heat med fire (4) 
løpere og to (2) heat med tre (3) løpere per kvalifiseringsrunde. 

 
5501.3.2 Heattildeling for 3 heats kvalifisering 
 I første runde fylles kvalifiseringsheatene i henhold til seedinglisten. Alle løpere som er 

allokert til en rød eller en blå trøye-heat-posisjon er sortert i rekkefølge basert på 
seedinglisten, de grønne og gule trøye-heatene er sortert i omvendt rekkefølge av 
seeding-listen. Eksempel for 3 heat: rød pos. 1 heat 1, pos. 2 heat 2, pos. 3 heat 3; 
grønn pos. 6 heat 1, pos. 5 heat 2, pos. 4 heat 3. 

 For 2. og 3. kvalifiseringsheat vil kvalifiseringsheatene fylles i henhold til en 
trekningsprosedyre som beskrevet i 5604.3.2.1. Trekningen for 2. runde bør utelukke 
paringer fra 1. runde og 3. runde bør ekskludere paringer fra 2. og 3. runde. Løpere 
bør fylles inn i ufullstendige heat rettferdig. 

 Etter å ha gjennomgått trekningsresultatet, kan juryen bestemme seg for å trekke 
seedingen på nytt hvis det er løpere som konkurrerer tre ganger mot hverandre, en 
løper er seedet tre ganger inn i et ufullstendig heat med 3, eller når heatene ser ut til å 
være veldig ubalanserte. Etter juryens godkjenning kan trekningsresultatet ikke 
protesteres 

 
5501.3.3 Uavgjort i 3 heats kvalifisering 
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5501.3.3.1 Heat nivå verdi (HLV) 
 Hver løper har en heat-nivå-verdi (HLV). HLV beregnes av summen av seedinglistene 

fra de påbegynte motstanderne i hvert kvalifiseringsheat. Eksempel: 
 1. heat for løperen med seedinglisterangering 7 inneholder seedlisterangeringer: 1, 7, 

13, 19 => delvis HLV for dette heatet er 1+13+19 = 33 
 2. heat for løper 7 inneholder: 2, 7, 14, 24 => delvis HLV for dette heatet er 40 
 3. heat for løper 7 inneholder: 3, 7, 15, 20 => delvis HLV for dette heatet er 38 
 Sluttsum (HLV) av de tre delvise HLV er 33 + 40 + 38 = 111 
 
5501.3.3.2 Uavgjort for løpere som er kvalifisert til finalen 
 Løperemsom har lavere HLV vil bli rangert foran løpe€ren(e) med en høyere sum. 

Hvis de fortsatt er uavgjort, vil løperne bli rangert i henhold til seedingsposisjonen i 
synkende rekkefølge. (verre seeding-posisjon vinner uavgjort). 

 
5501.3.3.3 Uavgjort for løpere som ikke er kvalifisert til finaleheatene, vil få samme rangering. 

Løperen med det høyeste startnummeret vil bli oppført først. 
 
5501.3.4 Maksimalt antall konkurranserun 
 Konkurranseformatet må velges slik at det er maksimalt seks (6) konkurranserun på 

en dag for én løper. Dette inkluderer kvalifiserings- og finaleheat, i tilfelle 
kvalifiseringen og finaleheatene avholdes samme dag. Hvis konkurranseformatet 
medfører mer enn seks (6) run for finalistene, må kvalifiseringen holdes på en annen 
dag enn finalen. 

 
5501.3.5 Kvalifiseringsheat i alderskategorier ved arrangementer uten FIS-punkt 
 Små kategorier med mindre enn seks (6) løpere må slås sammen med en kategori av 

lavere eller høyere aldersgruppe. Dette er relevant for kvalifiseringsheatene. 
Finaleheatene kan igjen deles inn i alderskategorier, så lenge det er minst tre (3) 
løpere for en finale i hvert kjønn/alderskategori. 

 
5502 Finaler 
 
5502.1 Knock out finale 
 De 2 beste løperne (4 løpere per heat) eller topp 3 løpere (6 løpere per heat) går 

videre fra fase til fase som bestemt av deres rangering i hvert heat. 
 
5502.1.1 4 personers format 
 Finaler er basert på 128, 64, 32, 16, 8 eller 4 løpere med 4 løpere per heat 
 
5502.1.2 6 personers format 
 Finaler er basert på 96, 48, 24, 12 eller 6 løpere med 6 løpere per heat 
 
5502.1.3 Skicross finalebraketter / paring 
 Paring for finalen vil være i henhold til følgende for Knockout (KO)-formatet og Gruppe 

Heat-formatet (RR): 
 I holistisk KO-format kan rekkefølgen per heat for de grønne, blå, gule, hvite og svarte 

trøyene være forskjellig på grunn av trekningen eller utvalget: 
 
5502.1.3.1 KO Bracket for 1 Heat / 4 løpere, 4 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.1 
 
5502.1.3.2 KO Bracket for 1 Heat / 6 løpere, 6 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.2 
 
 
5502.1.3.3 KO and RR Bracket for 2 Heats / 8 løpere, 4 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.3 
 
5502.1.3.4 KO Bracket for 2 Heats / 12 løpere, 6 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.4 
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5502.1.3.5 KO Bracket for 4 Heats / 16 løpere, 4 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.5 
 
5502.1.3.6 KO Bracket for 4 Heats / 24 løpere, 6 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.6 
 
5502.1.3.7 KO Bracket for 8 Heats / 32 løpere, 4 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.7 
 
5502.1.3.8 KO Bracket for 8 Heats / 48 løpere, 6 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.8 
 
5502.1.3.9 KO Bracket for 16 Heats / 64 løpere, 4 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.9 
 
5502.1.3.10 KO Bracket for 16 Heats / 96 løpere, 6 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.10 
 
5502.1.3.11 KO Bracket for 32 Heats / 128 løpere, 4 per Heat 
 Se ICR 5502.1.3.11 
 
5502.1.4 Heat paringer med kvalifisering 
 Alle kvalifiserte løpere vil bli fylt inn i KO-braketten i henhold til deres rangering i 

kvalifiseringen som vist under 5502.1.3. Heatsammensetningen kan også bestemmes 
av en heatseleksjon (se 5604.3.3). 

 
5502.1.5 Plasseringsheats 
 Hvis holistisk KO-format eller kvalifiseringsheatrundene som leder til holistisk KO-

formatet brukes, er det mulig å fortsette i KO-finalene med å plassere heats med 
løpere som ikke går videre i sine heat for å kjøre om sine rangeringer. De vil bli 
gruppert i en ny heatbrakett. De som ble nummer 3 i sitt heat vil konkurrere mot 
hverandre og de som ble nummer 4 tilsvarende. 

 Løpere som ble nummer 3 eller 4 i 1/16-finaler vil konkurrere om plassering i 
kvartfinalene og finalen (eller småfinalene) om plassene 33-64. 

 Løperne som endte på 3. eller 4. plass i 1/8-finaler vil gjennomføre en plassering i 
semifinalen og finalen (eller småfinalene) for plassene 17-32. 

 Løpere som ble nummer 3 eller 4 i ¼-finalene vil konkurrere om plassering i 
semifinalene og finalen (eller småfinalene) om plassene 9-16. 

 Hvis det er mer enn 64 løpere, er plasseringsheatrundene begrenset til maksimalt én 
ekstra runde, og etter disse heatene vil løperne stå likt på sine respektive posisjoner. 

 
5502.3 Round Robin 
 
5502.3.1 Gruppeheatformat (Round Robin): 
 Det vil være 16 løpere seedet inn i gruppeheatet, basert på kvalifiseringen som vist i 

pkt. 5502.1.3. Det vil være fem (5) runder, hvor hver løper vil konkurrere i hvert heat, 
mot annenhver løper. 

 
5502.3.1.1 Enkelt panel: 
 Det vil være opptil 16 løpere seedet inn i gruppeheatene, basert på kvalifiseringen 

eller seedingen som vist under 5502.1.3.12. Det vil være fem (5) runder, hvor hver 
løper vil konkurrere i hvert heat, mot annenhver løper. Hvis det er 17 til 19 løpere 
påmeldt, kan et pre-heat organiseres med løpere som er oppført 16. og oppover på 
FIS-seedinglisten, og en vil gå videre til gruppeheatene. 

 
5502.3.1.2 Dobbelt panel: 
 Det vil være fra 20 til 32 løpere seedet inn i gruppeheatene med to paneler, basert på 

kvalifiseringen eller seedingen som vist under 5502.1.3.13. Det vil være fem (5) 
runder, der hver løper vil konkurrere i hvert heat, mot annenhver løper i panelet deres. 
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5502.3.1.2.2 Round Robin Dobbelt panel Gruppeheat seedingtabell 
 Paring for mellomrunden vil være følgende for Gruppeheat formatet: Se ICR 

5502.3.1.2.2 
 
5502.3.2 Uavgjort-regler i gruppeheat (Round Robin) 
 Ved uavgjort i et heat vil alle løpere få like mange poeng. 
 
5502.3.3 Uavgjort-regler etter gruppeheat (Round Robin) for kvalifiseringsplasser 
 I tilfelle uavgjort mellom to (2) løpere, vil løperen som hadde høyest rangering i deres 

felles heat bli rangert først. Hvis de har vært uavgjort i deres felles heat, vil løperen 
med den beste kvalifiseringen eller seeding-rangeringen gå videre. I tilfelle uavgjort 
mellom tre (3) eller flere løpere, vil rangeringen avgjøres basert på deres 
kvalifikasjons- eller seedingrangering (l€øperen(e) med den beste 
kvalifiseringsrangeringen vil vinne). 

 
5502.3.4 Rangering av Round Robin Gruppeheat 
 Løpere vil bli rangert i henhold til deres poengsum fra Round Robin-runden. 
 
5502.3.5 Tabell over poeng basert på rangering i hvert heat 

Rangering.    Poeng 
1.                    = 4 
2.                    = 3 
3.                    = 2 
4.                    = 1 
DNS                = 0 
RAL                 = 0 

 Ikke fullført (DNF) betraktes som et resultat, og løpere vil bli rangert (hvis flere løpere, 
vil rangeringer være basert på løperen som kom lengst ned i bakken) i henhold til pkt. 
5702.6. 

 
5502.3.6 Round Robin Gruppeheat Mellomrangering 
 Etter heat tjue (20; runde 5), vil det være en mellomrangering fra 1. til 16. plass per 

panel i henhold til de totale poengene hver løper har scoret i løpet av heatfasen. 
Dersom konkurransen ikke kan gjennomføres etter RR-fasen, kan mellomrangeringen 
brukes som sluttresultat. Ved et dobbeltpanel vil løperne bli rangert i henhold til 
plasseringen de har fått i panelene sine. Begge resultatene vil bli slått sammen i den 
endelige resultatlisten. Det vil ikke være uavgjort for de første 8 rekkene. (Begge 1. 
plasser vil motta 1. rangering. 2. plasser vil motta 3. rangering...) Plasseringen fra de 
9. rangerte løperne og utover avgjøres av seeding eller kvalifiseringsrangering mellom 
dem. 

 
5502.3.7 Ugyldige resultatmerker (IRM) under Round Robin Gruppeheat 
 
5502.3.7.1 I tilfelle løperne blir diskvalifisert (DSQ), vil ikke løperne gå videre til neste gruppeheat, 

semifinaler eller finaler og vil miste alle poeng og vil ikke bli rangert. 
 
5502.3.7.2 I tilfelle løpere blir rangert som sist (RAL), ikke fullførte (DNF) eller ikke startet (DNS) i 

gruppeheatrunden, kan de fortsatt delta i de neste rundene. 
 
5502.3.9 Semifinaler 
 
5502.3.9.1 Enkelt panel 
 De åtte (8) løperne med høyest score fra KO-formatet vil kvalifisere seg til semifinalen. 

De vil bli seedet i henhold til 5502.1.3.3. Uavgjort avgjøres i henhold til 5502.3.3. 
 
5502.3.9.2 Dobbelt panel 
 De fire (4) løperne med høyest score fra RR-formatet per panel vil kvalifisere seg til 

semifinalen. De vil bli seedet inn i braketten i henhold til 5502.1.3.3. Uavgjort avgjøres 
i henhold til 5502.3.3. 
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 SF 1: 1. plass panel 1 (rød), 2. plass panel 2 (grønn), 3. plass panel 2 (blå), 4. plass 
panel 1 (gul) 

 SF 2: 1. plass panel 2 (rød), 2. plass panel 1 (grønn), 3. plass panel 1 (blå), 4. plass 
panel 2 (gul). 

 
5502.3.10 Finaler 
 Liten finale: 3. plass semifinale 1 (rød), 3. plass semifinale 2 (grønn), 4. plass 

semifinale 1 (blå), 4. plass semifinale 2 (gul) 
 Stor finale: 1. plass semifinale 1 (rød), 1. plass semifinale 2 (grønn), 2. plass 

semifinale 1 (blå), 2. plass semifinale 2 (gul) 
 
5502.3.10.1 Force Majeure 
 Hvis konkurransen ikke kan fullføres, kan juryen bestemme seg for å hoppe over 

semifinalene og den lille finalen, med de to første løperne i hvert panel som 
kvalifiserer seg direkte til den store finalen. 

 
5502.3.1 Uavgjort-regler i sluttfasen: (Round Robin) 
 I tilfelle uavgjort i semifinalen, vil løperne bli rangert i henhold til gruppeheat-

rangeringen. I tilfelle uavgjort i den store finalen eller i den lille finalen, vil de forbli 
uavgjort. 

 
5600 Faser og prosedyrer 
 
5601.1 Aldersgrenser 
 I alle konkurranser gjelder aldersgrenser for å kunne delta på de ulike nivåene av 

arrangementer. Se pkt. 2014.  
 
5602 Løpermøte 
 Se pkt. 2043.1 
 
5603 Annonsering av format 
 Kvalifikasjonsformat, finaleformat og brakettstørrelse skal kunngjøres. Benyttet format 

velges av juryen og kan variere fra formatet som er publisert i invitasjonen. 
 
5604 Trekning/startliste 
 Se pkt. 2022 og 2024. 
 
5604.1 Seedingliste 
 
5604.1.1 Den nyeste FIS-punktlisten, gyldig på tidspunktet for trekningen, må brukes til seeding 

av løpere. Hvis løpere ikke vises på den siste gyldige FIS-punktlisten, skal de tilordnes 
den gruppen av løpere uten poeng. 

 
5604.1.2 De tilstedeværende løperne vil bli sortert etter deres rangering på gjeldende FIS-

punktliste i stigende rekkefølge. 
 
5604.3 Trekning 
 
5604.3.1 Startliste for kvalifisering med tidtaking  
 Den første gruppen er definert av de 16 beste mennene og de 8 beste kvinnene på 

seedinglisten, og de vil bli trukket tilfeldig. De resterende løperne vil bli sortert i 
henhold til seedingslisten i stigende rekkefølge. Startnummer tildeles i henhold til 
resultatet av trekningen og seedingen. 

 
5604.3.1.1 Startrekkefølge under ekstraordinære forhold  
 Under ekstraordinære værforhold kan juryen endre startrekkefølgen for kvalifiseringen. 

En gruppe på minst seks løpere, satt opp på forhånd, starter før start nummer én. 
Disse seks løperne trekkes tilfeldig ut blant de siste 20 % av startlisten. De vil starte i 
omvendt rekkefølge av startnumrene. Hvis de siste 20 % av startlisten er færre enn 6 
løpere, vil de siste 6 løperne på seedingslisten bli valgt. 
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5604.3.2 Trekning for holistisk heat-format og 3 kvalifiseringsheat  
 Alle løpere vil tildeles startnummer i henhold til seedinglisten i stigende rekkefølge og 

vil bli delt inn i grupper som i pkt. 5502.1.3. Skicross finaler braketter/paringer: 
Gruppe 1: Rød trøye 
Gruppe 2: Grønn trøye 
Gruppe 3: Blå trøye 
Gruppe 4: Gul trøye 
Gruppe 5: Hvit trøye 
Gruppe 6: Svart trøye 

 
 I tilfelle en kvalifiseringsheatrunde (5501.2) gjennomføres, vil prosedyrene for å fylle 

de siste brakettene/paringene avgjøre plassene hvor de kvalifiserte løperne, etter 
kvalifiseringsheatet, vil bli oppført i brakettene. I dette tilfellet vil prosedyren som 
brukes, bestemme heatet for omfordelingslisterekkefølgen i braketten (5501.2.5). 

 
5604.3.2.1 Tilfeldig trekningsprosedyre 
 Gruppe 1 (Rød trøye) vil bli satt inn i braketten i henhold til deres seedingposisjon. De 

resterende løperne vil bli trukket tilfeldig blant den respektive gruppen i braketten. 
Trekningen påvirker kun sammensetningen av heatet. Startnummeret til løperen forblir 
i henhold til seedinglisten. I tilfelle den endelige braketten ikke er helt fylt, bør de beste 
løperne konkurrere i heat med færre løpere. (se pkt. 5604.3.3.1). 

 
5604.3.2.2 Direkte seedingsprosedyre 
 Løpere fylles inn i braketten i henhold til seedingslisteposisjonen uten trekning som 

vist i 5502.1.3. 
 
5604.3.2.3 Prosedyre for heatvalg 
 Løpere fylles inn i braketten ved å bruke heatvalg som i pkt. 5604.3.3. 
 
5604.3.3 Heatvalg 
 I tilfelle av et heatvalg, vil ikke de kvalifiserte løperne bli fylt inn i braketter i henhold til 

deres rangering i kvalifiseringen. De vil bli delt inn i grupper, såkalte «puljer». Puljene 
er basert på trøyefargen for finalen. Det laveste startnummeret i pulje 1 (røde trøyer) 
vil velge en løper fra pulje 2 (grønne trøyer), en løper fra pulje 3 (blå trøyer), en løper 
fra pulje 4 (gule trøyer) i 4 løpere per heat format og i tillegg en løper fra pulje 5 (hvite 
trøyer) og en løper fra pulje 6 (svarte trøyer) i 6 løpere per heat format. Etter at det 
laveste startummeret har valgt sitt heat, går det nest laveste startnummeret fra pulje 1 
videre med heatvalg til alle heat er valgt. 

 
5604.3.3.1 Ufullstendige heat 
 I tilfelle antallet løpere som er kvalifisert til finalen er lavere enn antall tilgjengelige 

plasser i finalen, trenger ikke løpere med de beste finalenummerne å velge en løper 
fra pulje 4 i 4 løpere per heatformat eller fra pulje 6 i 6 løpere per heat-format 
(eksempel: i en brakett for 32 løpere, med 28 løpere tilgjengelig under trekningen, må 
pulje 1 BIBs 1, 2, 3 og 4 velge én løper i den grønne puljen, én løper i den blå puljen 
og ingen løper i den gule puljen). 

 
5604.3.3.2 Personlig deltakelse i heatvalg 
 Hvis en løper ikke er til stede ved heatvalget, mister løperen retten til å velge sitt heat. 

Etter at alle andre heat er valgt av de tilstedeværende løperne, vil de resterende 
løperne fra puljene bli tildelt dette heatet. Hvis mer enn én løper ikke er til stede ved 
heatvalget, vil de resterende løperne i puljene bli tildelt heat basert på BIBs. Den 
laveste gjenværende BIBen i den røde puljen vil få den høyeste gjenværende BIBen i 
den grønne puljen, etterfulgt av den blå puljen, etterfulgt av den gule puljen. I tilfellet 
med 6 løpere per heat-format, den høyeste gjenværende BIBen i den hvite puljen 
etterfulgt av den svarte puljen. 

 
5605 Løypesetting 
 Plassering av portene må gjøres før den offisielle inspeksjonen og treningen og bør 

inkludere fornuftig bruk av terrenget med integrering av terrengegenskaper og hopp. 
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Mindre justeringer i løypesettingen kan være nødvendig under treningen for å justere 
løypa for en jevn konkurranselinje. Eventuelle endringer som gjøres under trening bør 
kunngjøres i startområdet slik at alle løpere og lagledere er klar over slike endringer. 

 
5605.1 Plassering av trekantede porter 
 
5605.1.1 Portene skal plasseres slik at løperne kan skille dem tydelig og raskt selv i høye 

hastigheter. Porten bør settes i rett vinkel på konkurranselinjen. Under visse 
omstendigheter kan løpere bli pålagt å passere mellom to porter av samme farge (for 
eksempel: korridorer). 

 
5605.1.2 Portene må settes på begge sider av alle elementer som valser og hoppkanter samt 

målstreken. Plassering av porter på blinde steder som landinger skal unngås. I flate 
svinger uten helning, svinger med helning eller andre typer svinger skal en enkelt 
svingport settes og ingen utvendig port vil være nødvendig. 

 
5605.2 Reservestenger 
 Bakkesjefen er ansvarlig for tilgjengelighet og riktig plassering av nok reservestenger. 

De må plasseres ved starten eller slik at løperne ikke blir villedet eller forvirret av dem. 
 
5605.3 Merking av portene 
 Posisjonene til portstolpene skal merkes med et lett gjenkjennelig fargestoff som forblir 

synlig gjennom hele konkurransen. 
 
5605.4 Nummerering av portene 
 Portene skal være nummerert fra topp til bunn av løypa og tallene festes til 

ytterstangen. Start og mål regnes ikke som porter. 
 
5605.5 Assistanse 
 Det må gis bistand til løypesetteren, på et tidspunkt som fastsettes av juryen, slik at de 

kan konsentrere seg om selve løypesettingen. Bakkesjefen sørge for: 
 - nok blå og røde stolper (lange stenger og stubber) 
 - et tilsvarende antall flagg, fordelt på farger 
 - driller, portnøkler, etc. 
 - nok portnummer 
 - fargestoff for å markere posisjonen til stolpene. 
 
5606 Inspeksjon 
 Løperne har lov til å inspisere løypa ved å skli sakte ned gjennom eller langs løypa. 

Inspeksjonstidene fastsettes etter juryens skjønn, men bør være minimum 30 minutter. 
Alle løpere er pålagt å gjennomføre minst én inspeksjonskjøring før trening. Løpere 
må ha på seg vester (BIBs) og hjelm synlig under inspeksjonen. 

 
5607 Trening 
 Minst en treningsomgang før selve konkurransen er obligatorisk. 
 
5607.1 Løpere som ikke har på seg vester (BIBs) vil ikke få delta under offisiell trening. 
 
5608 Konkurranserunde 
 
5608.1 Fasebeskrivelse 
 Se ICR 5608.1 
 
5608.2 Bestemmelse av startfelt for kvalifisering med tidtaking 
 Valget av hvilken startbane som skal benyttes avgjøres av juryen. 
 
5608.3 Avbrutt konkurranse eller trening 
 Hvis en avbrutt runde ikke kan avsluttes samme dag, skal den behandles som en 

avsluttet runde. 
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5609 Start Stopp 
 Start-stopp-prosedyren er fastsatt for å ivareta sikkerheten til alle løpere og 

funksjonærer som har tilgang til konkurranseområdet. Denne prosedyren må forstås 
og følges av alle parter. 

 
 Start Stopp: Et startstopp kan oppstå på grunn av løypevedlikehold, vær (tåke, vind), 

utstyr i løypa (løpernes utstyr, gjerde, verktøy osv.). 
 
 Kommando «Start Stop»: På kommandoen «start stop!» må startdommeren stoppe 

starten. Vedkommende må svare umiddelbart via radio som bekrefter at starten er 
stoppet og oppgi startnummeret til siste løper/heat som har startet samt 
startnummeret til løperen/heatet som holdes igjen ved start («startstopp bekreftet, 
nummer 23 / heat on course, nummer 24 / heat ved start”). 

 
 Gult flagg: For umiddelbar stopp av en løper i løypa, må et gult flagg brukes, se 

5609.1 
 
5609.1 Gult flagg 
 Et gult flagg brukes i løypa av seksjonsdommere for umiddelbar stopp av en løper i 

deres seksjon. 
 Et gult flagg brukes kun i seksjonen der hendelsen finner sted og ved alle seksjoner 

ovenfor (dvs.: Startstopp gult flagg seksjon 4. Seksjon 4 bruker det gule flagget samt 
seksjon 3-2-1. Seksjoner 5-6- osv. til målområdet stopper ikke løpere som kommer 
ned i deres seksjon). 

 
5609.1.1 Inspeksjon 
 Juryen fastsetter plasseringen av de gule flaggene for treningen og for løpet som kan 

viftes for å varsle neste løper. Flaggene må plasseres før første inspeksjon og skal 
være gjenkjennelige for løperne. 

 
5609.1.2 Trening 
 Når en løper eller heat blir stoppet i treningsomgangen av det gule flagget, har 

løperen eller heatet rett til å starte på nytt fra det punktet hvor de har blitt stoppet. 
 
5609.1.3 Kvalifikasjon 
 Når en løper eller et komplett heat (alle 4/6 utøvere) stoppes under kvalifiseringen, har 

løperen eller heatet rett til en omkjøring. Juryen bør sørge for at løperens / heatets 
omkjøring finner sted før neste runde starter. 

 
5609.1.4 Finaler 
 Når et komplett heat (alle 4/6 utøvere) stoppes under løpet har løperne rett til 

omkjøring. Juryen bør sørge for at heatets omkjøring finner sted før neste runde 
starter. 

 
5609.1.5 Plikt til øyeblikkelig stopp 
 Løpere viftet av med et gult flagg må stoppe umiddelbart. 
 
5610 Start prosedyre og kommandoer 
 Ingen funksjonær eller leder som muligens kan gi en fordel til eller forstyrre de 

startende løperne kan være bak dem. All hjelp utenfra er forbudt. Etter ordre fra 
starteren må løperne ta plass bak startenheten. Starteren må ikke berøre løperne ved 
start. Å skyve av fra startenheten er tillatt. 

 
5610.1 Omganger med tidtaking 
 Starten i kvalifiseringen kan kjøres med åpen eller lukket startanordning. Med åpen 

enhet kan den kjøres med enten lysstråle eller alpint startsystem. Alternativt kan en 
reaksjonsstart med en lukket enhet som i KO-finalen også brukes. 
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5610.1.1 Startsignaler og kommandoer 
 Ingen funksjonær eller ledsager som muligens kan gi en fordel til eller forstyrre de 

startende løperne kan stå bak dem. All hjelp utenfra er forbudt. Starteren må ikke 
berøre løperen ved start. 10 sekunder før start vil starteren fortelle hver løper «10 
sekunder». Fem sekunder før start vil starteren telle «5, 4, 3, 2, 1» og deretter gi 
startkommandoen «Go». 

 
5610.1.2 Startintervaller 
 
5610.1.2.1 Vanlige intervaller 
 Løpere vil normalt starte med jevne mellomrom på mellom 20–60 sekunder. Juryen 

kan fastsette ulike intervaller. 
 
5610.1.2.2 Spesielle startintervaller 
 For å oppfylle kravene til TV-sendinger kan juryen vurdere en forespørsel om å tillate 

økning av startintervallet. 
 
5610.3 Heat 
 
5610.3.1 Valg av startbane og tildeling av fargetrøye for finalen 
 
5610.3.1.1 Tildeling av fargetrøye for heatene se pkt. 5205. 
 
5610.3.1.2 Valg av startbane 
 Valget av startbane i hvert heat er basert på kvalifiseringsrangeringen eller 

seedingposisjonen avhengig av formatet som brukes. Først rangert/seedet løper kan 
velge sin bane, nummer to, neste bane og så videre. 

 
5610.3.2 Startsignaler og kommandoer 
 «Vi er klare for neste heat, fortsett til startporten». «Gå inn i startporten» (ca. 30 

sekunder før startkommandoen). 
 «Løper klar!» Deretter «Oppmerksomhet» etterfulgt av at starteren åpner startporten 

tilfeldig 1–4 sekunder (eller i tilfelle en elektronisk utløserenhet brukes, starter 
starteren den tilfeldige startsekvensen. Under den siste startkommandoen er ingen 
coaching tillatt (ingen trenere til stede ved startenheten, ingen radioinformasjon fra 
løypa osv.) 

 
5610.4 Forsinket start 
 Det er løperens ansvar å komme frem til startporten i tide. En tapt start er en DNS (Did 

Not Start). 
 
5610.4.1 Force Majeur 
 Juryen kan imidlertid unnskylde en slik forsinkelse dersom forsinkelsen etter deres 

mening skyldes «force majeure». Ødelagt utstyr eller sykdom hos en løper utgjør ikke 
«force majeure». 

 
5610.4.2 Startrekkefølge i kvalifisering med tidtaking 
 Der en start er forsinket og løperen er klar til å starte, vil starteren starte løperen ved 

den første startmuligheten og informere juryen, dommerne, målsjefen, tidssjefen, 
speakeren og poengansvarlig om dette. 

 
5610.5  Feilstart 
 
5610.5.1 Feilstart eller feil på startporten 
 Diskvalifikasjon / sanksjoner vil finne sted: 
 - Når en løper manipulerer startanordningen 
 - Når en løpers ski passerer startlinjen (vertikalt plan) før startsignal er gitt (åpning av 

døren) 
 - Når startporten tydelig har vært blokkert på grunn av teknisk feil før startsignalet ble 

gitt, må starten gjentas. 
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 - Når startporten åpnes av en av løperne og ikke av starteren på grunn av en teknisk 
feil, må starten gjentas. 

 - Dersom startporten ikke åpner likt for alle løperne, skal det være omkjøring 
 
5610.5.2 Gyldig start og feilstart 
 I konkurranser med fast startintervall skal løperen starte på startsignalet. Starttiden er 

gyldig hvis den inntreffer innenfor følgende grenser: 5 sekunder før og 5 sekunder 
etter offisiell starttid. En løper som ikke starter innen den tidsperioden vil bli 
sanksjonert. Startdommeren skal informere juryen om startnummer og navn på løpere 
som har feilstartet eller som har brutt startreglene. 

 
5610.5.3 I heatfaser, hvis en løper går inn i løypa før startkommandoen er fullført i henhold til, 

skal RAL pålegges. 
 
5611 Spesielle prosedyrer 
 
5611.1 Tap av ski 
 En løper som – etter å ha startet og før en forhåndsbestemt plassering i løypa – mister 

en eller begge skiene, må stoppe og ikke fortsette. Deretter må løperen gå ut av løypa 
og skal motta en DNF (5401,3) for omgangen. 

 
5611.2 Fortsettelse med én ski eller ingen ski 
 Det skal defineres et punkt i løypa, nært mål, og det skal tas hensyn til utformingen av 

hver enkelt løype. Bestemmelsen vil bli styrt av plasseringen og arten av det siste 
innslaget eller hoppet som fører inn i målområdet, og om det anses trygt fullføre løypa 
dersom det skulle oppstå tap av utstyr etter dette punktet. 

 Hvis en løper mister en eller begge skiene etter dette definerte punktet, kan løperen 
fortsatt krysse målstreken og fullføre omgangen. Plasseringen av punktet skal 
avgjøres av juryen før kvalifiserings- eller seedingrunden og vil bli kommunisert til 
lagene på aktuelle løpermøte. 

 
5612 Protester, omkjøring  
 Se pkt. 2032. 
 
5612.1 Omkjøring 
 Det vil ikke bli gjennomført omkjøringer i skicross i tilfeller av bevisst kontakt. 

Omkjøringer vil kun bli vurdert av juryen i tilfelle force majeure eller h€vis løperen(e) 
ble forstyrret av andre personer eller omstendigheter utenfor det som ble påført av 
andre løpere i heatet. En omkjøring kan bare vurderes hvis den forstyrrede løperen 
potensielt fortsatt ville ha hatt sjansen til å avansere. Antallet startende for 
omkjøringen avhenger av løpssituasjonen da forstyrrelsen oppstod. F.eks. hvis det var 
to løpere som klart ledet heatet fra topp til bunn, vil disse to ikke trenge å kjøre heatet 
på nytt. Hvis en løper bommer på en port på grunn av forstyrrelser og tydeligvis ikke 
oppnår noen fordel, kan denne handlingen ikke betraktes som en «ikke fullført». 

 
5612.1.1 Feil i elektronisk tidtaking 
 Hvis det er svikt i alle tidtakingssystemene, skal det foretas en omkjøring. 
 
5612.2 Protester 
 Beslutninger som gjelder anvendelsen av bevisst kontaktregel 5404.1 kan ikke 

protesteres. For protester, se 2032. 
 
5613 Premieseremoni 
 Se pkt. 2021. 
 
5700 Resultat og startlister 
 
5701 Informasjon om resultat og startlister 
 For detaljert informasjon se FIS sin «Timing and Data Booklet». 
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5701.1 De offisielle start- og resultatlistene må inneholde følgende informasjon: 
Konkurranseinformasjon: 
- FIS Codex (ved FIS-renn) 
- Dato 
- Navn på konkurransen 
- Konkurransested inkludert nasjon og klubb 
- Navn på konkurranseløype 
- Signatur av TD og resultatansvarlig 
- NSF, skikrets og/eller konkurranseserie Logo 
- Disiplin 
- Arrangement 
- Kjønn 
- Resultattype (startliste, braketter, fase resultater, endelige resultater osv.) 
 
Løypedata:  
- Løypenavn 
- Lengde 
- Starthøyde 
- Slutthøyde 
- Vertikalt fall 
- Antall elementer 

 
 Jury og funksjonærer: 
 Følgende funksjonærer må være oppført inkludert fullt navn og klubb. Juryen 

defineres separat. 
 I tillegg må alle funksjonærer/jurymedlemmer med tilgang til live videodømming med 

det formål å gjennomgå DNF- og/eller 5404-utfordringer merkes med « *VA* » 
 

Jury: 
- Teknisk delegert (TD) 
- Rennleder 
- Hoveddommer 
 
Funksjonærer: 
- Startdommer 
- Måldommer 
- Bakkesjef 

 
Vær 
- Forhold (Sol/skyet/tåke/snøfall/regn) 
- Lufttemperatur 
- Snøtemperatur 
- Snøforhold 
 
Løperinformasjon 
- Startnummer 
- FIS-kode 
- Etternavn 
- Fornavn 
- Nasjon og klubb 
- Fødselsår  

 
5701.2 De offisielle startlistene må inneholde følgende tilleggsinformasjon: 

- Navn på omgang eller runde 
- Starttid 
- Liste over løpere og startrekkefølge 
- Seedingkriterier: FIS-punkter 

 
5701.3 Kvalifiseringsresultater må inneholde følgende tilleggsinformasjon: 

- Starttid 
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- Rangering 
- Løperinformasjon som beskrevet i pkt. 5701.1 
- Kvalifiseringstid 
- IRM-er 
- Prøvekjøreres navn og klubb 

 
5701.4 Endelig resultatliste må inneholde følgende tilleggsinformasjon: 

- Starttid finaler 
- Endelig rangering 
- Løperinformasjon som beskrevet i 5701.1 
- Progresjon: 
- Rangering i runder 
- Heatfarge i runder 
- FIS-poeng 
- IRM-er 
- Juryavgjørelser 
- Prøvekjøreres navn og klubb 

 
5702 Endelige resultater  
 
5702.1 Fire/seks personers format 
 Løpere 1 til 4 (eller 1 til 6 i 6-personers format) rangeres i henhold til deres plassering i 

mål i det store finaleheatet. Løpere 5 til 8 (eller 7 til 12 i 6-personers format) rangeres 
etter deres plassering i mål i det lille finaleheatet. Alle gjenværende løpere blir rangert 
og gruppert i henhold til deres plass i hvert heat i runden de ble eliminert i, og deretter 
etter deres kvalifisering (tidsbestemt, 3 kvalifiseringsheat eller round robin gruppeheat) 
rangert innenfor den gruppen. 

 Hvis det ikke ble avholdt kvalifisering med tidtaking eller 3 heat, vil løpere som er 
eliminert i samme runde med lik heat-rangering bli rangert likt på den endelige 
rangeringen (for eksempel i kvartfinale 4-personers format, vil alle løpere rangert som 
tredje i heatene være rangert 9 og de som er rangert som nummer fire i heatet vil alle 
bli rangert 13) RAL og DNS vil bli vurdert som separate grupper og rangeringer vil bli 
justert følgelig. 

 Hvis kvalifiseringsheat fant sted, vil løperne som ble slått ut i kvalifiseringsheatet som 
3. være likt, og de som ble eliminert som 4. er likt etter løperne i rangeringen som 
konkurrerte i de siste brakettene. 

 Alle uavgjorte løpere vil bli oppført i stigende rekkefølge etter bib-nummer. 
 
5702.2 Round Robin 
 Round Robin gruppeheat-resultater står som kvalifiseringsresultater 
 
5702.3 Endelig rangering for DNF 
 Hvis en løper mottar en DNF (5401.3) i en ett runs-kvalifisering (5501.1.1) og ikke 

starter i KO Heatfasen, vil løperen vises som DNF i den endelige resultatlisten og får 
ingen rangering. Hvis det beste resultatet til en løper i en kvalifisering i en to runs-
kvalifisering (5501.1.2, 5501.1.3) eller økt (5501.1.4) er en DNF (5401.3) (DNF i begge 
runs, eller DNF i ett run og DNS i det andre runnet) vil løperen vises som DNF i den 
endelige resultatlisten og vil ikke motta rangering. 

 En løper som mottar en DNF (5401.3) i et heat, vil bli rangert i det heatet i henhold til 
5407.4.1 Rangering av løpere som ikke fullførte og vil motta en endelig rangering i 
henhold til deres rangering i heatet. 

 
5702.4 Endelig rangering for RAL 
 En løper som er rangert som sist (RAL) i en hvilken som helst runde av finalen, vil bli 

rangert som siste plass for den siste runden før all DNS. Alle løpere rangert som sist 
(RAL) i en runde er gruppert sammen og rangert i henhold til reglene for uavgjort. Se 
også 5407.4.2 
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5702.5 Endelig rangering for DNS 
 Hvis en løper ikke startet i noen runde i en konkurranse, vil løperen vises som DNS på 

den endelige resultatlisten og vil ikke bli rangert. Etter at den første runden av 
konkurransen er fullført, vil en løper som ikke starter (DNS) i noen runde av finalen, bli 
rangert som siste plass for den siste runden før alle NPS-sanksjoner. Alle løpere som 
ikke startet (DNS) i en runde blir gruppert sammen og rangert i henhold til reglene for 
uavgjort. 

 
5702.6 Endelig rangering for NPS (sanksjon) 
 Dersom en løper mottar en NPS-sanksjon (2028) i første runde av en konkurranse, vil 

løperen vises som NPS på den endelige resultatlisten og vil ikke bli rangert. Etter at 
den første runden av konkurransen er fullført, vil en løper som mottar en NPS-
sanksjon (2028) i en hvilken som helst runde av finalen, bli rangert som siste plass for 
den siste runden etter all DNS. Alle løpere som mottar en NPS-sanksjon i en runde blir 
gruppert sammen og rangert i henhold til reglene for uavgjort. 

 
5703 Resultater etter ufullstendig konkurranse 
 
5703.1 Konkurranseavbrudd 
 Dersom konkurransen avbrytes, bør konkurransen gjenopptas når forholdene tilsier 

det. Resultatene fullført før avbruddet forblir gyldige dersom det er mulig å 
gjennomføre konkurransen samme dag. Ellers vil resultatene før avbruddet bli 
kansellert, bortsett fra hvis kvalifiseringen eller noen omganger eller runder av finalen 
er fullstendig fullført. I så fall vil bare de ikke fullførte finaleomgangene eller -rundene 
bli utsatt, men må fullføres på samme konkurransested. 

 
5703.3 Konkurranseavbrudd for alle andre nivåer 
 Fullførte omganger som skaper et gyldig resultat: 
 - Tidsbestemt kvalifisering (1 run, 2 run eller 1 komplett run av 2 run) 
 - 3 heat kvalifisering 
 - Round robin gruppe heatomgang 
 - KO-runder: Ytterligere fullførte runder i KO-heatfasen vil telle for resultatet. Alle 

løperne i de gjenværende KO-rundene blir rangert og gruppert i henhold til deres 
plassering i hvert heat i den siste fullførte runden, og deretter etter deres 
kvalifiseringsrangering i den gruppen. 

 
 Fullførte omganger som ikke skaper et resultat: 
 - Kvalifiseringsheat runde 
 - Enhver fullført runde i KO-fasen i holistisk format før den store finalen 
 
 Hvis den lille og store finalen i en konkurranse ikke er fullført og det er et gyldig 

resultat for den konkurransen fra en annen fullført omgang, vil det ikke være noen 
cuppoeng, men medaljer og titler kan tildeles og FIS-poeng skal beregnes med fire 
startpoeng-skalaer lavere som respekterer minimumsgrensen definert for 
konkurransekategorien. 

 
5800 Lagkonkurranse 
 
5801 Utførelse 
 Lagene settes sammen av to løpere fra samme nasjon eller klubb. Lagene består av 

to løpere per kjønn (W/W;M/M) eller blandede kjønnslag (W/M). En kvalifisering 
ELLER en seedingprosess brukes til å bestemme lagene til finalen (avsluttende 
konkurransefase). 

 
 Finalene gjennomføres i et knock-out-format (K.O.) med heat av fire par med løpere. 

Når de første løperne er i mål, starter de andre løperne med tidsdifferansen til de 
første lagkameratene som krysser mållinjen. En maksimal «straffetid» gjelder i tilfelle 
at den første løperen «Did Not Finish» (DNF) løypa eller løpernes tidsdifferanse fra 
vinneren i mål overskrider den maksimale tidsdifferansen på 5 % av referansetiden. 
Juryen kan bestemme seg for å endre straffetiden i et område mellom 3 % og 7 % for 
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å tilpasse seg spesielle omstendigheter og gi interessant racing. De to beste lagene 
av de andre løperne (andre «flyging») som krysser mållinjen går videre til neste 
omgang av finalen. 

 
5801.1 Startfelt i finaler 
 
5801.1.1 Kvalifisering eller seeding til finaler (kvalifiseringsformat) 
 
5801.1.1.1 Antall runs 
 Begge løperne på hvert lag vil gjennomføre ett tidsbestemt run. 
 
5801.1.1.3 Startrekkefølge i kvalifiseringsrunnet 
 Den første gruppen er definert som de 8 beste lagene på seedingslisten, og de vil bli 

trukket tilfeldig. De resterende lagene vil bli sortert i henhold til seedingslisten i 
stigende rekkefølge. Begge løperne i et lag starter i et enkelt run etter hverandre. I 
tilfelle blandet lag-konkurranse vil mennene på hvert lag starte før kvinnene. 

 
5801.1.1.4 Rangering og resultat etter kvalifiseringsrunnet 
 Alle fullførte lag vil bli rangert ved å legge sammen begge løpernes tider for å beregne 

lagtiden. Alle fullførte lag vil bli rangert etter deres lagtid. 
 
5801.1.1.5 Uavgjort 
 Hvis to eller flere lag har samme lagtid (uavgjort), vil lagene med dårligst 

seedingsposisjon vinne.  
 
5801.1.1.6 DNF i kvalifiseringsrunnet 
 Hvis en løper «ikke fullførte» (DNF), rangeres laget etter alle lag med to tider. Hvis 

begge løperne på laget er DNF, er laget oppført som DNF og har ikke lov til å gå inn i 
KO-systemet. 

 
5801.1.1.7 DNF i seedingrunet 
 Hvis en løper «ikke fullførte» (DNF), rangeres laget etter alle lag med to tider. Hvis 

begge løperne på laget er DNF, skal laget rangeres sist. 
 
5801.1.1.8 DNS i kvalifiseringsrunnet 
 Hvis en eller flere løpere ikke starter (DNS), får laget DNS og har ikke lov til å gå inn i 

KO-systemet. 
 
5801.1.1.9 Kvalifiseringsheat-runde 
 Hvis antall lag overstiger antall lag som passer inn i den endelige braketten, kan en 

kvalifiseringsheat-runde gjennomføres så lenge antallet kvalifiseringsheat er mindre 
enn antall ekstra heat som trengs for den neste braketten. 

 
5801.1.2 Seeding ut fra individuelle skicrosskonkurranseresultater – samme løype (individuelt-

resultat seeding-format) 
 Hvis en individuell skicross-konkurranse utføres før lagkonkurransen i samme løype, 

kan resultatet av den individuelle konkurransen brukes til seeding av lagkonkurransen. 
De tilstedeværende lagene vil bli sortert i henhold til summen av rangeringen til de to 
løperne per lag i stigende rekkefølge. I tilfelle begrensning av startfeltet vil de 
kvalifiserte lagene bli bestemt i henhold til de samme prinsippene som i 
seedingsformatregelen (5801.1.3.) 

 
5801.1.2.1 Uavgjort 
 Hvis to eller flere lag har samme sum av rangeringer (uavgjort), vil laget med den 

beste enkeltrangeringen vinne uavgjort. 
 Eksempel: 
 Lag 1 = Rangering 1 + 9 (sum = 10) 
 Lag 2 = rangeringer 3 + 7 (sum = 10) 
 Lag 3 = Rangering 4 + 6 (sum = 10) 
 Lag 1 vil vinne uavgjort på grunn av den beste enkeltrangeringen 
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 Lag 2 blir nummer to, på grunn av den nest beste enkeltrangeringen. 
 Hvis de fortsatt er uavgjort, vil laget med den beste summen av seeding-rangeringer 

vinne uavgjort. 
 
5801.1.3 Seeding-format (seeding utfra rangeringsliste-format) 
 
5801.1.3.1 Lagkvalifisering 
 I henhold til gjeldende rangeringslister (FIS-punkter) mottar alle oppførte løpere en 

Kvalifikasjonslisteposisjon (se 5604.3). Deretter blir alle løpere gruppert etter 
nasjon/klubb og/eller seeding-rangering i stigende rekkefølge. Denne Kvalifikasjons-
listen er grunnlaget for kvalifisering av lagene i tilfeller hvor startfeltet er begrenset.  

 
5801.1.3.4 Seedingliste (endelige braketter) 
 Når startfeltet er satt opp, kan lagkapteinene melde hvilken som helst kvalifisert løper 

inn i disse lagene, selv om hver løper kun kan meldes på ett lag. Lagene vil bli seedet 
i henhold til summen av de to rangeringene i FIS-punktlisten over de påmeldte løperne 
per lag. Hvis lagene er uavgjort, vil den beste rangeringen i andre og, hvis fortsatt 
uavgjort, den tredje beste kategorien avgjøre deres plassering. Alle 3 listene (FIS-
punkter, WC, WCSL) har samme verdi. Hvis de fortsatt er uavgjort etter å ha brukt den 
tredje kategorien vil deres plassering avgjøres ved trekning.  

 
5801.2 Gjennomføring og rangering av finaler i Knock Out (K.O.)-runden i 

lagkonkurranse 
 
5801.2.1 Antall løpereer i KO-fasen: 
 Finaler er basert på 16 eller 8 lagbraketter med 4 lag per heat. 
 
5801.2.2 Startnummer for sluttfasen 
 Startnummerne for finalen er rangeringen til laget fra kvalifiseringsrunnet, eller 

seedingrunnet, eller etter seedingkriteriene, avhengig av formatet. Den første og den 
andre løperen til samme lag vil ha forskjellig nummer for identifisering. 

 
5801.2.3 Lagoppsett 
 På det siste løpermøtet før lagkonkurransen, må laglederne tildele løpere til hvert lag. 
 
5801.2.4 Startrekkefølge 
 I tilfelle en blandet lagkonkurranse vil mennene på hvert lag starte først. 
 
5801.2.5 Tildeling av farget vest for finalen 
 Samme regler som for individuell skicross, se pkt. 5205 
 
5801.2.6 Heatparinger 
 Alle kvalifiserte eller seedede lag vil bli fylt inn i braketten som vist under 5502.1 i 

henhold til deres kvalifiserings- eller seedingrangering som vist under 
5801.1.1/5801.1.3 

 
5801.2.7 Valg av startbane 
 Den første løperen velger startbane i henhold til deres rangering fra kvalifiseringen, 

eller seeding. Den andre løperen på laget må starte i samme bane. 
 
5801.2.8 Knockout (K.O.)-format i lagkonkurranse 
 De 2 beste lagene (av 4 lag per heat) går videre fra runde til runde utfra rangeringen til 

laget i heatene. 
 
5801.3 Rangering og oppretting av tidsdifferansen 
 
5801.3.1 Første løper rangering og tidsdifferanse 
 Rangeringen av de første løperne til lagene vil bli bestemt ved målpassering. 

Rangeringen i hvert heat bestemmes av den første delen av kroppen som krysser 
målstreken. 
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5801.3.2 DNF av første løper 
 Hvis første løper på laget ikke fullfører (DNF), starter andre løper med «Straffe-tid»-

differanse. 
 
5801.3.3 RAL og DNS for første løper 
 Hvis første løper på laget blir plassert sist «RAL», eller ikke starter (DNS), vil ikke den 

andre løperen få lov til å starte. 
 
5801.3.4 Måling av tidsdifferansen 
 Den offisielle tidsdifferansen til de første løperne vil bli målt ved målstreken av 

målfotoet og/eller en elektronisk tidtakingsenhet. 
 
5801.3.5 Straffetid 
 Den maksimale tidsdifferansen mellom den første løperen krysser mållinjen og resten 

av løperne fra samme heat, er begrenset av den såkalte «Straffetiden». 
 Straffetiden er 5 % av referansetiden (5801.3.5.1). Juryen kan bestemme seg for å 

endre straffetiden i et område mellom 3 % og 7 % for å tilpasse seg spesielle 
omstendigheter. Tilpasningen av straffetiden kan først skje etter en fullført runde og 
må kommuniseres til lagene før neste runde starter. Hvis ingen kvalifiseringsrun 
utføres og tidene fra en tidligere individuell konkurranse brukes, er denne 
kvalifiserings- eller seeding-runtiden grunnlaget for beregningen av straffetiden. Hvis 
den individuelle konkurransen før lagkonkurransen utføres i holistisk format, er den 
siste treningen før lagkonkurransen grunnlaget for beregningen. Se ICR 5801.3.5 for 
eksempler på utregning av straffetid.  

 
5801.3.5.1 Referansetid 
 Referansetiden vil bli fastsatt som følger: 
 
5801.3.5.1.1 Separat kvalifisering for lagkonkurransen 
 Hvis en kvalifisering avholdes, er referansetiden gjennomsnittet av kvalifiseringstidene 

til den raskeste kvinnen og den raskeste mannen 
 
5801.3.5.1.2 Kvalifisering fra individuell konkurranse i samme løype 
 Dersom et individuelt løp avholdes før lagkonkurransen i samme løype, er det mulig å 

bruke tidene fra denne kvalifiseringen. Referansetiden er den raskeste tiden for hvert 
kjønn. Referansetiden i blandet lagkonkurranse er gjennomsnittet av 
kvalifiseringstidene til den raskeste kvinnen og den raskeste mannen. 

 
5801.3.5.1.3 Kvalifisering uten tidtaking (ikke for lagkonkurranse, ikke i en tidligere individuell 

konkurranse) 
 Dersom det ikke avholdes kvalifisering til lagkonkurransen, ikke individuelle 

konkurranser før lagkonkurransen i samme løype eller det individuelle løpet ble 
arrangert i holistisk heatformat, brukes tidene fra siste trening før siste løpermøte for 
lagkonkurransen. 

 Referansetiden er den raskeste tiden for hvert kjønn. 
 Referansetiden i blandet lagkonkurranse er gjennomsnittet av treningstidene til den 

raskeste kvinnen og den raskeste mannen. 
 Hvis det ikke fant sted godkjent tidtaking på treningen, vil en estimert runtid bli 

beregnet, i henhold til lengde og gradient, bekreftet av juryen (unntakssak). 
 
5801.4 Start og rangering for den andre løperen 
 
5801.4.1 Åpning av Start-enheten for andre løper 
 Startenheten for den andre løperen til det først rangerte laget vil åpne først, etter å ha 

gitt startsignalet «Løper klar!», «Oppmerksomhet!» til løperne. En ekstra kontrollenhet 
ved starten kan tillate startdommeren og starteren å bekrefte/kontrollere riktig 
startrekkefølge i henhold til rangeringen til de første løperne. Differansen for åpningen 
av startanordningen for den andre løperen er basert på rangeringen av den første 
løperen og tidsdifferansen til de første løperne som krysser mållinjen. 
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5801.4.2 Rangering av heatet etter andre løper i hvert lagheat. 
 Rangeringen i hvert heat bestemmes av den første delen av kroppen som krysser 

målstreken. 
 
5801.4.3 Rangering av andre løper som ikke fullførte 
 Samme regler som for individuell skicross, se pkt. 5407.  
 
5801.4.4 Uavgjort i heatene før den lille finalen 
 I tilfelle det ikke er mulig å bestemme rangeringen til løperne, vil rangeringen bli 

bestemt av rangeringen fra kvalifiseringen eller seedingen. Laget med den beste 
rangeringen vil vinne- 

 
5801.4.5 Uavgjort i den lille og den store finalen 
 I tilfelle uavgjort i den lille finalen eller den store finalen, vil lagene rangeres likt. 
 
5801.5 Sanksjoner og DNS i lagkonkurransen 
 
5801.5.1 Løpere som ikke startet i siste runde 
 Samme regler som for individuell skicross, se pkt. 5407.4.  
 
5801.5.2 Sanksjon for bevisst kontakt 
 Samme regler som for individuell skicross, se pkt. 5407.4.  
 
5801.5.3 Konsekvensen av sanksjonene 
 En ilagt sanksjon eller en irettesettelse gis personlig til løperen og ikke til laget. Den 

direkte konsekvensen for konkurransen er også for laget (laget vil være DSQ, RAL), 
men effekten for neste konkurranse er at denne ene løperen ikke har lov til å starte 
(NPS) og det andre lagmedlemmet er i stand til å starte med en annen løper. 

 Hvis en «muntlig advarsel» (WRG) blir gitt til løperen, påvirker ikke denne advarselen 
laget. To muntlige advarsler til samme løper i samme konkurranse vil føre til at det 
aktuelle laget rangeres sist «RAL». Hvis et gult kort/RAL gis til løperen, er effekten for 
laget at laget som er «rangert som sist» (RAL), ikke har lov til å starte i noen videre 
runde av konkurransen, men det gule kortet for resten av sesongen er hos løperen 
som mottar det gule kortet (RAL). Hvis et rødt kort/DSQ blir gitt til løperen, blir laget 
diskvalifisert (DSQ) og har ikke lov til å starte i noen videre runde av konkurransen og 
laget er ikke rangert. 

 
5801.6 Endelig rangering 
 Samme regler som for individuell skicross, se pkt. 5702.  
 
5900 Utstyr 
 
5902 Ski 
 
5902.1 Konkurranseklær 
 
5902.1.1 Skidresser 
 Se FIS sine «Specifications for Competition Equipment – Cross Country, Ski Jumping, 

Nordic Combined, Snowboard, Freestyle, Freeski”, seksjon E (6.1). 
 
5902.1.2 Beskyttelsesutstyr 
 Se FIS sine «Specifications for Competition Equipment – Cross Country, Ski Jumping, 

Nordic Combined, Snowboard, Freestyle, Freeski”, seksjon E (9). 
 
5902.2 Hjelmer 
 Se FIS sine «Specifications for Competition Equipment – Cross Country, Ski Jumping, 

Nordic Combined, Snowboard, Freestyle, Freeski”, seksjon E (7.1). 
 
5902.3 Skiutstyr 
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5902.3.1 Antall ski 
 Se FIS sine «Specifications for Competition Equipment – Cross Country, Ski Jumping, 

Nordic Combined, Snowboard, Freestyle, Freeski”, seksjon E (2.4). 


