
 

Regler for SprintCupen i Bergensregionen  
Opprettet 16. mars 2014 

 
Det regionale lagledermøtet fastsetter arrangør og dato for de årlige løpsarrangementene som 

fordeles over både vår- og høstsesongen. Sprintcupløpene innplasseres på HOKs terminliste som 

nærløp i Bergensregionen. Løpene er åpne for alle.  

 

Det skal framgå av innbydelsen om løpet arrangeres på kart som er iht sprintnormen eller ikke. 

Målestokken skal være 1:5.000 eller større.  

 

Løp skal arrangeres med følgende klasser, normalt fordelt på disse 3 løypene:  

Løype A-lang:  D16-18, D19-, H16-18, H19-, H40-  

Løype A-kort:  D-12, H-12, D13-15, D40-, D60-, H13-15, H60-  

Løype N:  DN, HN  

 

A-kort-løype: Det forutsettes at kart og «terreng» i vedkommende sprintløp er av en slik art at 

reell vanskegrad ikke er høyere enn B/C.  

 

Dersom et løp samtidig er et arrangement i en annen løpsserie (f.eks. NorgesCup, HOK-ranking), 

skal klasse-/løypesammensetningene være slik at også rankingpoeng i slik annen løpsserie kan 

beregnes og at gjeldende regler i alle serier oppfylles.  

 

Innledende løp skal ha individuell start. Startintervallet mellom løpere med samme førstepost bør 

minst være 30 sekunder. Siste løp i høstsesongen avvikles med jaktstart, med unntak av for 

klassene DN, HN, D-12 og H-12, som skal ha individuell start også i finaleløpet. Startrekkefølgen 

for å danne startliste (jaktstart) på finaleløpet gjøres slik:  

• Vinner av klassene i hvert innledende løp får 200 poeng, deretter 1 poeng reduksjon pr 3 sekund.  

• Minimum 100 poeng til fullførende og 50 poeng til startende (disket, brutt).  

• De 3 beste innledende løp danner grunnlag for startlisten - Leder går ut på starttid 00:00.  

• Antall poeng en er etter ledende løper i klassen angir hvor mange sekunder en starter bak.  

• Deltakere som kun deltar på finalen starter på fellesstart 10 minutter etter leder.  

 

Startkontingenter:  

DN, HN, D-12, H-12, D13-15 og H13-15 Kr. 30,- 

Øvrige klasser Kr. 75,- 

 
Størrelsen på startkontingenten vil hvert år bli bestemt av det regionale lagledermøtet, men kan bli 
justert før første løp om det kommer endringer fra forbundet som påvirker løpsavgift etc. 
 
Disse reglene kan endres av det regionale lagledermøtet. Reglene kan likevel ikke endres i løpet av 
sesongen. 


