
 
 
 
 
 

 

 

 

Side 1 

DDaattoo:  06.11.2014 

EEmmnnee:  Reglement Skicross Norgescup 

Norges Cup arrangement er nasjonale renn, men kan endres til FIS renn av arrangørene.  

Klasseinndeling for Norges Cup  

- Ungdom (født 99 og senere), FIS (født 98 og tidligere) – gutter og jenter  

Klasseinndeling for NM 

- Ungdom (født 99 og senere), junior (født 94-99) og senior (født 93 og tidligere) – 
gutter og jenter  

o                                                                            
                                           brukes som grunnlag for resultatlisten for juniorer.  

o Arrangøren står fritt til å fylle opp heatene, der hvor det vurderes som formålstjenlig. I 
slike tilfeller hvor flere klasser settes opp i samme heat vil heatoppsettet bli rangert på 
bakgrunn av "timetrial" uavhengig av klasse.  

Krav for deltakelse:  

 -  Medlem av klubb, helst som Freestyle utøver (må meldes av klubben)  
 -  Utvidet skilisens (krav for Freestyle utøvere), evt kjøp av engangslisens ved start og 

av arrangør  
 -  Godkjent beskyttelse (hjelm og ryggplate), delt skidress dvs. jakke og bukser.  Det 

 å  æ           80    ”     ”           på        pp               60    på 
underkroppen. Ved FIS renn vil FIS regelverket gjelde. Det anbefales bruk av 
storslalåm ski (GS).  

                           

 -  Påmelding gjennom www.minidrett.no  
 -  Ved FIS renn må utøvere ha FIS lisens.  
 -  Følger samme poengsystem som FIS WC:  

o 100, 80, 60, 50, 45, 40, 36, 32, 29, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15-1.  

 -  Arrangør melder inn resultat til NSF som publiserer resultat på hjemmesider.  
 -  Ved lik totalsum på poeng gjelder beste plassering først.  
 - Ved lik beste plassering gjelder nest beste plassering. 
 -  Alle renn er likt vektet, de 8 beste resultatene teller i sammenlagt-rangeringen.  

Premiering sammenlagt:  

 -  Premiering til topp -10   6   r  



 
 
 
 
 

 

 

 

Side 2 

 -  Premiering til topp-5   6   r  
 -  I Hovedlandsrennet (siste rennet i Norges Cup) stiller NSF med:  

o Diplom 
o Medaljer 

o Arrangørplanket  

Norges mesterskapet for junior og senior inngår ikke i Norges Cup.  

 

 


