Kvalifiseringsregler til Hovedlandsrennet og Landsfinalen
Hedmark Skikrets alpint.
Hedmark Skikrets/Alpinkomiteen er ansvarlig for Landsfinalen og
Hovedlandsfinalen. Landsfinalen og Hovedlandsrennet i alpint er nå åpne
arrangementer- som betyr at ALLE i foreskreven alder kan delta. Med de
forutsetningene som er nevnt under:
1. Kun terminfestede kvalifiseringsrenn i Hedmark Skikrets teller som
kvalifisering til de nasjonale finalene.
a. Disse rennene skal ikke sammenfalle med Kretsmesterskap osv.
b. Man skal prøve å unngå å arrangere to kvalifiseringsrenn på
samme dag.
c. Kvalifiseringsrenn skal søkes lagt utenom helger med
internasjonale renn som for eksempel POKA LOKA, WHISTLER og
NSF samlinger.
i. Om det ikke lar seg gjøre gis det 10 poeng ved deltakelse i
internasjonalt barnerenn uttatt av NSF.
2. Interesserte utøvere bør delta i minst fire kvalifiseringsrenn for å delta i
Hovedlandsrennet og Landsfinalen.
3. Det skal arrangeres 8 kvalifiseringsrenn, fordelt slik;
a. 3 Slalåmrenn
b. 3 Storslalåmrenn
c. 2 Super-G renn
4. Puljefordeling beregnes ut som følger:
a. For SL, SSL og Super-G gjelder følgende:
i. De to beste rennen teller inn i poengberegningen.
ii. Poeng gis som følger: 1pl-15p, 2pl-12p, 3pl-10p, 4pl-8p,
5pl-7p, 6pl-6p osv.
iii. Dersom to løpere har samme poengsum etter to renn teller
beste plassering.
iv. Dersom to løpere har samme poengsum etter to renn teller
det tredje rennet i samme disiplin.
v. Ved fortsatt likhet teller totaltiden i alle omgangene i
aktuelle gren.
vi. Ved fortsatt likhet teller poeng i neste type renn inn, (dvs.
SL-SSL, SSL-SL, for SG blir det først SSL så SL)
vii. Ved fortsatt likhet teller da poeng fra Super-G.

viii. Ved fortsatt likhet vil loddtrekning foretas av AK. De av AK
medlemmene som direkte eller indirekte har en løper
involvert i en slik loddtrekning, vil ikke ha anledning til å
delta i loddtrekningen.
b. For Utfor (kun HL) trekkes det for treningsomgangene og
treningstidene legges til grunn for puljeinndeling for rennet.
Dermed melder ikke kretsen inn puljefordeling i utfor.
c. Det er pulje som avgjøres i kvalik rennene og ikke valg av pulje.
d. For Team-Event gjelder følgende:
i. De to beste jenter og gutter etter alle tre slalåm
kvalifiseringsrennene. Nr 3 og 4 er reserver.
ii. Hvis HSK bedt om å stille løper for annen krets slik at denne
kretsen kan stille lag vil løper 3 stille for annen krets og
løper 5 rykker opp som reserve osv.
5. Løpere som stiller i HL/LF forplikter seg til å følge retningslinjer som til
enhver tid blir gitt fra kretsens oppnevnte ledere og trenere.
6. Puljefordeling er først offisiell når den er publisert på Hedmark skikrets
sine hjemmesider.
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