Tävlings PM
Lördag 10 februari, reservdag söndag 11 februari.

Distanser och start

Sprint klockan 10.00 Förlängd medeldistans klockan 12.00
Banlängder se startlistor – publiceras senast fredag
Beräknade segrartider för sprint är ca 20 min i alla klasser.
Beräknade segrartider avseende förlängda medeldistansen är ca 52 min
för seniorer och juniorer, 40-45 min för flertalet övriga klasser.

Samling

Pagla skidstadion

Startplats

Ca 200 m från arenan. Uppför backen via ordinarie skidspår.
Se skiss över arenan.
Samma startplats vid båda tävlingarna.

Startprocedur

Tidsstart.
Sprint – samtliga tävlande tar kartan 15 sekunder före start vid
kommando ’Karta’ från startpersonal.
Medeldistans – HD21 och HD17-20 tar kartan 15 sekunder före start vid
kommando ’Karta’, övriga tävlande får ta kartan 1 minut före start.
Öppna banor har stämpelstart valfri tid med assistans av startpersonal.
Nollning av SI-pinne sker i anslutning till startfållan.

Klasser

DH 10, 12, 14, 16, 17-20, 21, 35, 45, 55, 65 och 75 samt ÖM 1, 3 och 5.

Anmälan

Efteranmälan senast onsdag 7 februari 24.00.
I första hand via Eventor men även via mail till matts.engvall@gmail.com.
Öppna banor anmälan senast 09.15 respektive 11.15 i serveringen
Paglastugan. Kartställ finns för utlåning.

Anmälningsavgift

Vuxna och juniorer 175 kr/tävling, ungdomar 100 kr/tävling. Vid
efteranmälan tillkommer 50 %. Faktureras klubbarna. Utländska och
klubblösa deltagare betalar kontant eller med Swish.
Direktanmälan 175/100 kr

Stämplingssystem

SportIdent. Hyrd SI-pinne kostar 30 kr. Borttappad hyrd SI-pinne ersätts
med 350 kr.

Parkering

200 meter från arenan. Ingen avgift.

Uppvärmning

Enligt skiss över arenan.

Vallning

Utomhus.

Service

Ordinarie omklädningsrum. Sedvanlig fika-servering. Kontant och Swish.

Startlistor

Publiceras på Eventor senast fredag

Köldgräns

T o m 16 år -15 grader och för övriga -17 grader.
Köldjour från klockan 07.00 är tävlingsledare och biträdande tävlingsledare.

Karta

För sprinten är kartskalan 1:5 000 för samtliga klasser.
För medeldistansen har HD65 och HD75 skala 1:7 500 i form av uppförstorad
karta, samtliga övriga klasser har kartskala 1:10 000.
Ekvidistans är 5 m.

Spårsystem/terräng Ca 30 % breda och 70 % smala spår.

Vid sprinten är kupering liten eller relativt liten.
Vid medeldistansen är kuperingen för de längre banorna måttlig, för övriga
klasser relativt liten.
Tävlingsområdet är delat i två delar av en väg. Passage över vägen får endast
ske vid någon av de fyra på tävlingskartan markerade övergångarna.
De tävlande uppmanas vara uppmärksamma på biltrafiken.
Uppmärksamma och ta hänsyn även till motionerande och tränande
längskidåkare i de ordinarie spåren.

Max-tid

Sprint – 60 minuter
Medel – 120 minuter

Priser

Till alla ungdomar samt till segrarna i junior- och seniorklasser.
Utlottningspriser till de äldre.

Resultat

Publiceras på Eventor. Online-resultat och Livelox kommer att användas.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare
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