Tävlings-PM lördag 19 mars 2022
Tävlingsform

Fri teknik. Endast skejtbädd prepareras.

Första start

Kl 11:00 Knattemix (löpande parvis), H8, D8 osv parvis var 30:e sekund.

Start och mål

Riksskidstadion, Lugnet i Falun.

Lagledarmöte

Hålls digital fredag kl 19:00 på följande länk: Lagledarmöte fredag

Uppvärmning/
provåkning av bana

Provåkning av hela banan är tillåtet fram till kl 10:50 då vi stänger stadion för åkning.
Åkning ovanför stadion är tillåtet under tävling men endast i rätt åkriktning.
Provåkning av sprintbacken i slutet på 5 km banan är öppen fram till kl 14:00.

Nummerlappar

Nummerlappar hämtas klubbvis på tävlingsexpeditionen kl. 8.30-12.00. Nummerlapparna
ska sitta på bröstet och på ryggen.

Tidtagning

Tidtagning kommer att ske med chip som sätts på av arrangör i anslutning till starten och
tas av vid målgång. Kom i tid till start, senast 10 min innan. Ej återlämnat chip kommer
att debiteras med 800 kr.

Startlistor

Publiceras på www.lillaskidspelen.se samt http://live.skidor.com

Sjukvård

Läkare finns på skidstadion, kontaktas via funktionär eller tävlingsexpeditionen.

Resultatlistor

Publiceras på http://live.skidor.com samt löpande på anslagstavlan utanför serveringen
efter protesttiden är slut 15 minuter efter avslutad klass.

Klasser/Bana

1 km
2 km
3 km
5 km
10 km*

H/D 8 och Knattemix
H/D 9-10
H/D 11-14
H/D 15-16, H/D (motion)
H/D 17-20, H/D

Blå markeringsskyltar
Rosa markeringsskyltar
Röda markeringsskyltar
Gula markeringsskyltar
Gula markeringskyltar

*10km kör 2 varv på 5 km-banan med varvning på stadion.
Banor och spår

Bankartor finns på www.lillaskidspelen.se

Omklädning

Ingen omklädning och dusch kommer att erbjudas.

Tävlingsregler

Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande och besökare deltar på egen risk.
Genom din anmälan godkänner du att vi publicerar ditt namn i startlistan samt
resultatlistan. Vi finns även på sociala medier, Instagram och Facebook. Bilder på
tävlande kan förekomma där (ej närbilder). Kontakta oss via dm om man vill få en bild
borttagen.

Fakturering

Anmälningsavgifter faktureras respektive klubb i efterhand.

Prisutdelning

Prisutdelning i anslutning till serveringen, se arenakartan. Tider för de olika klasserna
publiceras på www.lillaskidspelen.se
Pris till alla deltagare i klasserna 0-16, i klass H/D 17-20 delas pris ut till placering 1-3.
Ingen prisutdelning i motionsklass

Servering

Öppettider kl. 08.00-17.00 Dagens lunch (vegetariskt alternativ finns), hamburgare, korv
och sedvanlig kiosk.

Webbsändning

Vi kommer att live-sända målgången på lördagens och söndagens tävlingar på Solidsport.
Länk och mer information på vår hemsida inom kort.
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Falu IK Skidklubb hälsar Er hjärtligt välkomna med förhoppning om sportsliga och trevliga tävlingar!

