
           
Regler for NSFs Tre-Baners-Turnering 2020 
(se også regler for NC) 
 

Bakgrunn 

Med frafall av World Cup før nyttår, var det behov for tiltak for å opprettholde interessen for 

skøytesport for utøvere, publikum og media. Ønsket var et tilbud til norske og tilgjengelige 

utenlandske løpere, som kunne tiltrekke sponsorer og media inkludert TV. Dette kunne være en 

forberedelse for resten av den internasjonale sesongen for våre egne eliteløpere. Som svar på dette 

ønsket har vi fått på plass en åpen, internasjonal turnering i tre av våre haller før jul, med to løp som 

allerede er satt opp i Norgescupen, kombinert med ett ekstra løp. Disse løpene teller både i 

Norgescupen og Tre-Baners-Turneringen. Stevnene i Norgescupen er internasjonale løp og er åpne 

for utenlandsk deltakelse. I tillegg vil løperne i forbundsgruppen delta i andre løp i Norgescupen før 

nyttår. Man beholder den oppsatte terminlisten for Norgescupen før nyttår, med følgende justeringer:  

• Ett NC-stevne i tillegg, 05.-06.12.2020 i Arena Nordvest i Kristiansund. 

• NC-stevne på Hamar i romjula flyttes to dager nærmere nyttår.  

 

 

Revidert Terminliste 

Programmet for Norgescupen fram til nyttår, inkludert Tre-Baners-Turneringen, blir da seende slik 

ut: 

24.-25.10.2020 Norges Cup 1 Sørmarka Arena Stavanger/Sandnes SK 

14.-15.11.2020 Norges Cup 2 * Vikingskipet Hamar IL 

21.-22.11.2020 Norges Cup 3 * Sørmarka Arena Stavanger/Sandnes SK 

05.-06.12.2020 Norges Cup 4 * Arena Nordvest IL Braatt 

12.-13.12.2020 Norges Cup 5 Maier Arena Tønsberg Turn 

29.-30.12.2020  Norges Cup 6 Vikingskipet Stange SK 
 

NC2, NC3 og NC4 utgjør Tre-Baners-Turneringen. 

 

 

Regler for Tre-Baners-Turneringen 
 

Hovedprinsipper 

• Tre-baners-Turneringen er en sammenlagt poeng-konkurranse tilsvarende Norgescupen, der 

man oppnår poeng etter plassering på enkeltdistanser i flere stevner. 

• NC 2, 3 og 4 utgjør Tre-Baners-Turneringen.  

• Distanseprogrammet for turneringen er distansene i disse NC-stevnene. 

 

Poengberegning 

• For poengberegningen i Tre-Baners-Turneringen skilles det ikke mellom senior og junior, det 

vil si poeng tildelt blir basert på felles resultatlister for senior og junior på hver distanse. 

• Løperne kan delta i Tre-Baners-Turneringen på inntil to distanser pr. dag. 

• Kun poengene fra beste plassering pr. dag teller i poengsammendraget for turneringens slutt-

resultat. 

• Vinneren av turneringen er den som samler flest poeng etter de tre helgene NC 2, 3 og 4. 



• Poengstigen for distansene i Tre-Baners-Turneringen er den samme som for Norgescupen 

med utgangspunkt i felles resultatlister for senior og junior for hver distanse.  

• For NC4, som arrangeres i kald hall, er det doble NC-poeng. Dette gjelder også for poeng for 

Tre-Baners-Turneringen, siden dette er finalen i turneringen. 

• I NC3, som i Norgescupen er sammenlagtstevne, gis poeng i turneringen pr. fullførte distanse. 

• Poeng samlet pr distanse i turneringen er (med doble poeng i NC4): 

1. pl. = 40 pts   6. pl. = 22 pts  11. pl. = 14 pts  16. pl. = 9 pts  21. pl. = 4 pts 

2. pl. = 35 pts    7. pl. = 20 pts  12. pl. = 13 pts  17. pl. = 8 pts  22. pl. = 3 pts 

3. pl. = 30 pts    8. pl. = 18 pts  13. pl. = 12 pts  18. pl. = 7 pts  23. pl. = 2 pts 

4. pl. = 27 pts    9. pl. = 16 pts  14. pl. = 11 pts  19. pl. = 6 pts 24. pl. = 1 pts 

5. pl. = 24 pts 10. pl. = 15 pts  15. pl. = 10 pts  20. pl. = 5 pts 

 

Deltakelse i både NC og Tre-Baners-Turnering 

• Alle deltakere melder seg på NC etter gjeldende regler for NC. 

• Resultater, tildeling av poeng og pengepremier i Norgescupen gjøres i henhold til NC 

reglementet. 

• Deltakerne i Tre-Baners-Turneringen deltar i NC på vanlig måte. 

• Deltakerne i Tre-Baners-Turneringen inngår i parsammensetningen etter ranking på vanlig 

måte som for NC, med tilpasninger for sammenlagtstevnet NC3 i Stavanger. 

• Startkontingent er som for NC, det vil si ikke tillegg for turneringen. Ved valg av enkelt-

distanser i NC3 betales startkontingent som for enkeltdistanser i NC. 

 

Tilpasninger mellom NC og Tre-Baners-Turneringen 

• For NC3 som er et sammenlagtstevne aksepteres det at løpere ikke stiller på alle fire distanser 

og likevel oppnår poeng i Tre-Baners-Turneringen for deltakelsen på enkeltdistanser. 

• For å oppnå NC-poeng i NC3 må man fullføre alle fire distanser etter gjeldende NC-regler. 

• Resultatlisten for 500 m første dag i Tre-Baners-Turneringen i NC3 kombineres av resultatene 

fra 500 m allround og 500 m sprint. Løpere som deltar på enkeltdistanser i Tre-Baners-

Turneringen, og ikke i NC sammenlagt, deltar i 500 m allround. For å sikre mest mulig like 

forhold på 500 m første dag for de to klassene, avvikles de to distansene rett etter hverandre. 

• For å forenkle trekning i annen dag fravikes NC reglementet i NC3, og alle parsammen-

setninger begge dager baseres på distansens rankingstider, bortsett fra sprintklassen hvor 

banebytte skal finne sted andre dag etter gjeldende regler: Løpere som kun går 500 m eller 

1.000 m andre dag plasseres etter rankingstider i de første parene. Her kan ledige plasser i 

parene etter at banebytte har funnet sted utnyttes.   

• Der ingenting er angitt, gjelder reglene for Norgescupen. 

 

Premiering 

• Det settes opp en premiepott for Tre-Baners-Turneringen for beste poengsum sammenlagt for 

alle tre stevner. Potten er på kr 60.000,-.  

• Potten fordeles med kr 30.000,- i kvinneklassen og det samme til mennene.  

• Dette gir kr 15.000,- til førsteplass og henholdsvis kr 10.000,- og kr 5.000,- til andre og 

tredjeplass sammenlagt for de tre stevnene.  

• Hvis to løpere har samme poengsum etter tre stevner, skilles de ved at den med flest seiere er 

best, er dette likt er den med flest andreplasser best, og så videre. 

• På det enkelte stevnet utbetales premier etter deltagelse og resultater i NC programmet. 


