Det inviteres til MILITÆRLØPET søndag 4. mars 2018.
Løpet vil som de senere årene bli arrangert i løypene til Vegårshei Ski
og Aktivitetssenter. Fortrinnsvis med 2. runder i turløypa. 2x12 km.
Tur-/jegerklassa går 1. runde, 12 km. Frammøte for start ved
Vegårshei Skisenter (VSA) på Vegårshei skole v/ Målbua.

INNBYDELSE TIL MILITÆRLØPET
Søndag 4. mars 2018

Løpet vil inneholde 3 skytinger på to standplasser (3 x 10 skudd),
melding, måloppdagelse og avstandsbedømmelse. Tur-/jegerklassa
skyter 15 skudd fra hver av de to standplassene på sin runde. Det skal
også bæres sekk under løpet. (Se regler).
Løpet går i klassisk stil.
Klasseinndeling:
Herrer/damer under 50 år, Herrer/damer 50-60 år, Herrer/damer 60 år
og eldre. Alderen regnes pr 1.januar. Nedre aldersgrense: 16 år.
Tur-/jegerklasse uansett alder/kjønn (ei runde, 12 km).
Start:
Start ved VSA-skistadion fra kl.10.00.
Starten blir ordnet i puljer på ca 10 løpere med 30 minutters
mellomrom.
Startkontigent, forsikring/lisens:
Startkontigenten er kr 200,- (100,- kr for løpere 16-20 år) som betales
ved frammøte før start. Løperne deltar på eget ansvar og må selv
ordne evt. forsikringer/lisenser.

Arrangører:
Vegårshei idrettslag,
Vegårshei JFF og HV

Påmelding:
Påmelding til løpsleder Tore Smeland,
4985 Vegårshei på tlf: 91 33 63 14.
Senest fredag 2. mars.



Utdrag av regelverket:


Løpet går i Vegårshei Ski og Aktivitetssenters løyper, fortrinnsvis i
den såkalte ”turløypa”. Ved lite snø, kan andre løyper til VSA
velges. En slik tilpasning skal så langt mulig ikke endre forholdet
mellom løpstid/løypelengde og skyting/militære disipliner.



Militær melding skal leses før 1. skyting og skrives ned etter siste
skyting. Det gis inntil 3 minutter tillegg for hvert punkt som ikke er
korrekt.



Det skytes på figur C-20 og C-25. Unntak og tilpasninger kan
gjøres ved flytting av løpstrase.
1.skyting :10 skudd liggende på ca 150 m (C20)
2.skyting: 10 skudd stående på ca 100 m (C25)
3.skyting: 10 skudd liggende på ca 150 m. (C20)
(Tur-/jegerklassa skyter først 15 skudd stående på ca 100 m (C25)
og deretter 15 skudd liggende på ca 150 m (C20).



På hver standplass skal det være en standplassleder som er
ansvarlig for at skytingen skjer etter gjeldende sikkerhetsregler og
at deltakerne skyter med ski og ryggsekk på.



Måloppdagelse.
Det kan settes ut fra 1 til 10 militære figurer. For hver uoppdaget
figur gis det 3 minutter tillegg. Dersom en løper finner for mange
figurer får vedkommende 10 minutter tillegg for hver figur for mye.



Klasseinndeling..
o Herrer/Damer under 50 år.
o Herrer/Damer 50-60 år.
o Herrer/damer over 60 år.
Alderen regnes pr. 1. januar.
o Tur-/jegerklasse uavhengig av alder og kjønn. (halvert
løpslengde)
o

Nedre aldersgrense for deltagelse er 16 år.

 Våpen og sekk.
Tidligere våpenbegrensning i aktive klasser er opphevet. Alle våpen
godkjent av DFS , samt jaktrifler, jaktfeltrifler med og uten
kikkertsikter og finkalibervåpen til og med cal 22 er godkjente våpen
både i aktive og tur-/jegerklasse.
Dersom kikkertsikte eller annet elektronisk hjelpemiddel brukes i
forbindelse med måloppdagelse eller avstandsbedømmelse, blir løperen
automatisk diskvalifisert. Ryggsekken skal ha tradisjonell eller
anatomisk meis.
 Premiering
Det settes opp en vandrepremie i hver klasse som må vinnes 3 ganger.
Dersom en løper har aksje i premie i yngre klasse enn den
vedkommende nå går i, kan løperen fortsatt konkurrere om denne
premien.
Det skal være 1/3 premiering i hver klasse med avrunding
oppover.

Avstandsbedømmelse.

Det deles ut gylt medalje til beste løper i de aktive klassene.

Avstandsbedømmelsen legges til samme sted som meldingen blir skrevet
ned. Det skal settes ut 2 militære helfigurer med ulik avstand. Løperen får
ikke tillegg for inntil 10 % feil. 10-20 % feil gir 2 minutter tillegg. 2030 % feil gir 4 minutter tillegg. Over 30 % feil gir 6 minutter tillegg.
Tilleggene gjelder for hver avstand/figur slik at en maksimalt kan få 12
minutter tillegg.

Det er egen premie til henholdsvis beste langrennsløper, beste skytter
og beste militære ferdigheter inklusive skyting (minst tillegg totalt).
Disse premiene kan ikke tur-/jegerklassa konkurrere om da løpslengda
er halvert i denne.

