
   

 Cup 
Jenter og gutter 13-14 år 

Sesongen 2013-2014 for Akershus skikrets 

…………………………………………………………………………………………  

 
Akershus skikrets inviterer til Sparebank-1 Cup i 
langrenn for klassene 13 - 14 år (født 2000 og 
2001) langrennssesongen 2013 - 2014. 
 
Alle løpere tilknyttet en klubb i Akershus og som 
tilfredsstiller deltagelse (dvs. har tegnet NSFs 
skiforsikring/lisens for sesongen 2013 - 2014), vil 
automatisk delta i Sparebank-1 Cup. 
 
Det er ingen deltageravgift eller separat 
påmelding til årets Sparebank-1 Cup. Ved å delta 
på ett eller flere renn nevnt under er man 
automatisk med i sesongens cup. 
 

 

Sparebank-1 CUP 2013 – 2014 VIL BESTÅ AV 
FØLGENDE 7 RENN: 
 Dato Renn Arrangør Stilart 

1 21. des Veståsensprinten Gjerdrum  
klassisk 
sprint 

2 4. jan Lommedalsrennet Lommedale 
fristil 
distanse 

3 12. jan Drøbaksrennet Drøbak 
klassisk 
distanse 

4 19. jan Fischerrennet Nittedal 
duathlon 
distanse 

5 8. feb Hvaltjernsprinten Fet 
klassisk 
distanse 

6 1. mars Jutulcrossen Jutul 
fristil 
langcross 

7 22. mars Nordåsen-rennet Bjerke  
fristil 
fellesstart 

POENGBEREGNING 
Poeng basert på plassering 

1. pl. 100 poeng 7. pl. 36 poeng 13. pl. 20 poeng 
2. pl. 80 poeng 8. pl. 32 poeng 14. pl. 18 poeng 
3. pl. 60 poeng 9. pl. 29 poeng 15. pl. 16 poeng 
4. pl. 50 poeng 10. pl. 26 poeng …… …… 
5. pl. 45 poeng 11. pl. 24 poeng 29. pl. 2 poeng 
6. pl. 40 poeng 12. pl. 22 poeng Fullført 1 poeng 

 
Dersom to eller flere løpere deler en plassering, 
får begge full poengscore. Poenglistene vil komme 
fortløpende på kretsenes hjemmesider. 
 

TELLENDE RENN 
Av de 6 første rennene teller 4, uavhengig av 
stilart/form.  
De 30 beste på sammenlagtlista i hver klasse etter 
6 renn seedes i finalen, renn 7. For øvrige 
deltagere blir det ordinær trekking, det gjelder 
også løpere som melder seg på til rennet fra 
andre kretser.  
Poengene som oppnås i finalen, legges til den 
summen man har før finalen. 
 

LEDERTRØYE 
Sammenlagtledere i hver klasse skal gå med 
ledertrøye merket Sparebank-1 Cup. 
 

PREMIERING 
Til de 10 beste i hver klasse +uttrekkspremier 
Ved poenglikhet 1. plass sammenlagt kåres vinner 
på grunnlag av flest 1. plasser osv.  
Premieutdeling i forbindelse med siste renn.  
Premier ettersendes ikke. 

Velkommen til sesongens  

Sparebank-1 Cup!



   

 


