Inbjudan Billingens Långlopp 2021
Sidan uppdaterad: 2021-02-02 kl. 11:00

Billingens Skidallians har nu fått erforderliga
tillstånd för att genomföra Billingens
Långlopp!
TÄVLINGSVILLKOR:
Elittävling med totalt 100 st platser fördelat på antal kvalificerade damer
respektive herrar. För att kunna anmäla sig ska åkaren kvalificera sig utifrån
följande ranking. Vår kvot är max 100 platser.
Åkaren måste göra en intresseanmälan som ska godkännas av oss före
anmälan. Ingen återbetalning sker om man anmäler sig utan godkännande
från oss och att man sedan inte får starta i elittävlingen.
Kontakt: martin@wattnordic.com
•
•
•
•
•
•

NOTERA! Man måste ha en aktiv FIS-kod/licens.
< 150 Ski Classics totala ranking bland svenska åkare.
< 300 i FIS-punkter.
Kvalificerad till Elitled Vasaloppet 2019 eller 2020.
Max 5 st “Wild cards”. Tex landslagsuppdrag är meriterande
Opunktade åkare lottas inbördes och avslutar reservlistan.

SSFs definition på yrkesmässig idrottare är: åkare med aktiv FIS-licens där
idrottsutövandet är åkarens huvudsakliga sysselsättning (dvs över 50
procent). Båda villkoren måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna
tillämpas. Endast svenska åkare. Förtydligande 9/12: I begreppet
yrkesmässig idrottare ingår åkare på skidgymnasier och de som är antagna

till SSFs eftergymnasiala elitverksamhet. Dessa kan delta i nationella och
internationella tävlingar på seniornivå, förutsatt att åkaren kvalar in till
tävlingens startkvot. Utifrån nuvarande restriktioner kommer inte tävlingar
enbart för juniorer (se respektive grens tävlingsregler) att arrangeras.
Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stänga anmälan för elit när
kvoten fylls.
OBS! Masters SM är framflyttat till den 12-14 mars 2021.
PRISPENGAR
1:a 3000 SEK
2:a 1500 SEK
3:a 750 SEK
START: Kl. 09.00 den 6:e februari 2021.
ANMÄLAN: https://raceid.com/sv/races/7306/about
SISTA ANMÄLNINGSDAG: Den 4:e februari kl 23.59. Notera att anmälan
stängs när vår kvot fyllts.
PARKERING: Finns i anslutning till skidstadion, följ anvisningar.
ACKREDITERING: För att beträda tävlingsarenan erhålls vid nrlappsutdelningen. Zoner för stavservice kommer märkas upp. Max 1 ledare
per team/klubb. Langning av dricka är ej tillåtet. Deltagare uppvisar nr-lapp
som ackreditering.
NUMMERLAPPAR MED CHIP: Hämtas under lördag på
tävlingsexpeditionen vid Träningskonsulten Sport & Uthyrning från kl. 07.00
på tävlingsdagen.
STARTLED: 30 fixerade platser enligt ranking. Övriga fyller på enligt “först
till kvarn”-principen från kl. 08.00.
BANSTRÄCKNING: Varvbana på ca 7,6 km, se karta i Bilaga A.
10 km - Campingslingan + 1 helt varv
21 km - 3 st hela varv
42 km - Campingslingan + 5 st hela varv
JURY/ SEKRETARIAT: Speakertornet på skidstadion.
PRISUTDELNING: Direkt efter målgång för de 3 bästa i herr respektive
dam elit.

ÅTERBUD: Ingen återbetalning vid återbud. Byte av startplats är inte
tillåtet.
SJUKVÅRD: Kommer att finnas vid skidstadion under hela tävlingen.
DUSCH OCH OMBYTE: Kommer vara stängt. Ta med torra kläder/ombyte.
BOENDE:
Billingens stugby & camping
First Hotel Billingehus
Scandic Billingen
ARRANGÖR: Billingens Skidallians.
KONTAKT: martin@wattnordic.com

“Billingespåret”

Då tävlingsförbud råder och med gällande restriktioner så kommer vi
anpassa denna helg utifrån följande förutsättningar för övriga
deltagare:
Upplev Billingens olika bansträckningar på dina egna villkor i fantastisk
vintermiljö. Slipp stress och lägg upp ditt lopp som du vill. Alla anmälda får
en tilldelad starttid tillsammans med max 7 andra deltagare. Ditt startbevis
fungerar som spårkort på Billingen och du får en tid när du genomfört
sträckan. Du belönas också med medalj, en give-away och
återhämtningsdryck från oss.
Sista anmälningsdag är den 4:e februari kl 23.59. Du väljer vid anmälan
vilken dag och mellan vilka tider du vill starta.
Distanserna du kan välja på är 42, 21 eller 10 km. Tydliga banmarkeringar
finns uppsatta hela helgen.
Notera att Billingespåret inte är en sanktionerad tävling av SSF och
heller inte seedningsgrundande!

Startbevis/nr-lappar:
Hämtas vid våra tält utomhus vid Träningskonsulten/nya Billingecentrat
under fredag (11.00-18.00) och lördag eller söndag mellan 08.00-18.00.
Varje deltagare hämtar sin egen nr-lapp med integrerat chip.

STARTTIDER:
“Slottider” för Billingespåret. Varje deltagare startar när man vill under det
tidsspann man angett vid anmälan. Tiden startas när man passerar
transpondern i startfållan.
SPÅRVÄRDAR: Kommer att finnas till hands vid frågor på arenan.
Tider att välja på
Fredag: kl 15.00-18.00
Lördag: kl 12.00-15.00, 15.00-18.00.
Söndag: kl 09.00-12.00, 12.00-15.00
PROGRAM:
Fredag 5/2:
15.00 Första åkare släpps iväg “Billingespåret”
18.00 Sista åkare släpps iväg .“Billingespåret”
Lördag 6/2:
09.00 Gemensam start för elittävling.
12.00 Första åkare släpps iväg “Billingespåret”
18.00 Sista åkare släpps iväg. “Billingespåret”
Söndag 7/2:
09.00 Första åkare släpps iväg “Billingespåret”
15.00 Sista åkare släpps iväg “Billingespåret”

Insläpp till startfålla sker precis innan och det kommer vara tydligt markerat
på skidstadion. Spårvärdar kontrollerar att inga större folksamlingar bildas i
samband med detta.

Restriktioner och riktlinjer:

•

Arenan är helt avstängd under elittävlingen och ackreditering krävs.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Billingens skidspår och arena är öppen för allmänheten under hela
helgen med undantag vid elittävlingen
Vi jobbar för att all verksamhet och kontakt ska ske utomhus under
hela dagen.
Följ FHM rekommendationer. Under hela dagen, håll avstånd, använd
gärna munskydd!
Publik tillåts ej och inte heller service under loppet av medföljande.
Arrangörsvärdar kommer finnas på plats för att garantera att inga
större folksamlingar kommer att ske.
Vid logi välj att endast bo med närstående. Res helst över dagen och
undvik onödig kontakt med utomstående.
Vid resa över dagen så ska gällande restriktioner följas vilket innebär
att man tex ska undvika onödiga stopp vid mataffärer eller
bensinstationer.
Tänk på att vara välförberedd för väder och kyla, det finns inga
värmestugor eller motsvarande
Alla deltagare måste duscha och byta om i sin stuga eller
vandrarhem. Inga duschar eller toaletter inomhus kommer vara
öppna under söndagen. Ett antal mobila toaletter kommer finnas
utomhus.
Undvik att äta på restaurang. Många restauranger erbjuder “take
away” eller “drive thru” möjligheter. Annars rekommenderas matlåda
eller liknande.
Följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och lokala myndigheters
anvisningar.

Varmt välkomna till en skidfest på
Billingen!

Bilaga A
Banasträckning

