
REGLER FOR UTTAK AV LØPERE 

FRA TROMS SKIKRETS - ALPINT 
 

 

DETTE REGLEMENTET GJELDER FOR KVOTER TIL FØLGENDE 

FINALER: 

 

 LANDSFINALE FOR  12-13 ÅRSKLASSEN 

 HOVEDLANDSRENN FOR 14-15 ÅRSKLASSEN 

 

 

Kvalifiseringsrenn 
Uttaket av løpere baseres på resultatene fra kvalifiseringsrennene. Når en løper har plasseringer fra mer enn to renn 

i en eller flere av disiplinene strykes dårligste resultat i hver av disiplinene. Dette medfører at det blir maksimalt to 
tellende renn i hver disiplin som grunnlag for uttaket. De strøkne resultatene teller altså ikke med i noen som helst 
sammenheng.  
 
Løperne fra Troms Skikrets rangeres og plasseres uten å ta hensyn til øvrige deltagere fra andre kretser. Basert på 
den interne rangeringen fra Troms Skikrets gis poeng i henhold til World Cup systemet: 
 
1.   Plass  100 poeng  11.   Plass 24   poeng 

2.   Plass  80   poeng  12.   Plass 22   poeng 
3.   Plass  60   poeng  13.   Plass 20   poeng 
4.   Plass  50   poeng  14.   Plass 18   poeng 
5.   Plass  45   poeng  15.   Plass 16   poeng 
6.   Plass  40   poeng  16.   Plass 15   poeng 
7.   Plass  36   poeng  17.   Plass 14   poeng 
8.   Plass  32   poeng  18.   Plass 13   poeng 
9.   Plass  29   poeng  19.   Plass 12   poeng 

10. Plass  26   poeng  20.   Plass 11   poeng 
 
Her er det tatt med poengsifrene for de 20 første plassene. Se World Cup reglementet, kapittel 10 for komplett 
poengskala. 

 

Løpere på delt plassering i kvalifiseringsrenn 
Om to eller flere løpere deler en plassering får disse løperne poeng for denne plasseringen. Neste løper på 

rangeringslisten får da poeng i henhold til sin plassering. Eksempel: om to løpere deler 2. plassen blir neste løper 
rangert som nummer 4 og får poeng i henhold til denne plasseringen. 

 

Løpere med like mange poeng etter avsluttet kvalifisering 
Om flere løpere står med like mange poeng etter siste kvalifiseringsrenn vil rangeringen baseres på antall 1. plasser 
(100 poeng), deretter antall 2. plasser (80 poeng), antall 3. plasser (60 poeng), osv. 
 

Om det fortsatt viser seg å være umulig å rangere løperne vil tidsdifferanse benyttes. For hvert kvalifiseringsrenn 
tar man utgangspunkt i tiden til løperen fra Troms Skikrets som rangerer på 1. plass (100 poeng). Det presiseres at 
denne løperen kan være uaktuell i kvalifiseringen, men var den raskeste løperen i det aktuelle rennet. Man regner 
ut tidsdifferanse relativt til denne løperen og summerer for alle de tellende kvalifiseringsrennene. Den som til slutt 
har den minste totale tidsdifferansen rangeres da foran. 
 
Det presiseres at de strøkne resultatene ikke teller med i noen som helst sammenheng.  

 

Startpulje 
For avgjørelse av hvem som skal starte i hvilken pulje, benyttes samme uttakskriterier som ovenfor. Den som 
rangeres høyest i hver enkelt gren får beste startpulje. For superkombinasjonen på Hovedlandsrennet gjelder 
resultatene fra Slalåm og Super-G kvalifiseringen som grunnlag for puljeinndelingen. Den som har best resultat 
sammenlagt får da beste startpulje. 
 
Beste startpulje er ikke alltid første pulje. Avhengig av forholdene i bakken kan det være en fordel å starte i pulje 

etter første pulje. I samråd med løperne og de øvrige trenerne/lederne avgjør lagleder puljefordeling basert på de 
rådende forholdene i bakken. 


