PM
Skövde City Ski
IFK Skövde skidklubb arrangerar 10 februari 2017, åter igen sprinttävlingen
Skövde City Ski. Tävlingen kommer att genomföras på Billingens
friluftsområde, med skidstadion som TC.

Lördag 10 februari 2017, Sprint klassisk teknik.
Tävlingsplats: Billingens skidstadion Skövde
Starttid: Första start prolog kl.:12:00. Finaldelen startar kl.13:30.
Startlista: Startlista publiceras på IdrotOnline 2017-02-09,
kl. 18:00
Efteranmälan:
Via IdrottOnline senast 2017-02-08 till en förhöjd avgift Med 100 SEK.
Efteranmälan på tävlingsdagen i anslutning till nummerlappsutdelning i mån
av plats förhöjd avgift med 100 SEK.SEK.

Nummerlappar: Hämtas på TC fr.o.m. 10:30
Samma nummerväst används genom hela tävlingen.
Lagledarmöte: På TC i anslutning till serveringstält kl. 11:30.
Tidtagning: Tidtagning med EMIT chip i prologen. Samtliga
kör med chip från arrangören. Chip sätts på av
funktionärer innan start.
Banor: Bansträckning är beroende av snötillgång och
anslås på TC på tävlingsdagen och vidlagledarmöte.
Teknik: Tävlingen avgörs i klassisk stil.
Start:
Prolog: Individuell start med startgrind. 15 sek startintervall.
Klass: D/H 0-8 år startar första loppet prologen och andra
loppet före finaldelen.
Finaldelen: Heaten körs med fyra åkare i varje heat.
Beroende på deltagarantal går max. de 16 bästa tiderna från prologerna vidare
till finalerna. Vid färre deltagare anpassas antalet som går vidare
från prologerna till sprintstegen.
OBS! Min. antal deltagare i en klass är 2 st. Körs med. prolog och final.
Uppvärmning/test: Test och uppvärmningsområde finns anvisat på
Skidstadion
Målområde: chip plockas av åkarna efter målgång i prolog.
Nummervästar ska efter prolog återlämnas i
målområdet av de åkare som inte går vidare till finaldelen.
Resultat: Preliminära resultatlistor från prolog anslås på TC snarast efter
varje klass. Sprintstegen anslås på TC fortlöpande under tävlingen.
Protester: För protester gäller SSF regler, skriftlig senast 15 minuter efter att
preliminär resultatlista från prolog anslagits. Protester som ej inkommit i tid
kommer inte att beaktas.

Under finaldelen tillåts inga protester. Protester får lämnas efter att finalerna
är slutförda.
Prisutdelning: Sker under tävlingens gång efter hand som
klasserna blir klara. Tider för prisutdelning presenteras av speaker.
Vätska: Serveras efter målgång.
Sjukvård: Sjukvårdare finns på TC.
Brutet lopp: Deltagare som bryter ska lämna chip och
nummerväst till funktionär vid målområdet.
Omklädning/dusch: Dusch finns vid Hagenstugan, ca 200 m från TC, vid
parkeringen.
Toaletter: Toaletter finns i anslutning till TC och i Hagenstugan.
Kontaktperson:

Tävlingsledare Stein Östensen 076-626 21 92
tavling@ifkskovde-skidklubb.com

Hemsida:

IFK Skövde Skidklubb

Varmt välkomna till Billingen & Skövde City Ski !
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