Konstsnöracet 2021-12-28
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronapandemin. Stanna
hemma om du är sjuk, håll avstånd och upprätthåll god handhygien.

PM
Digitalt lagledarmöte: Obligatoriskt lagledarmöte kommer hållas på måndag 27/12 kl.
19:00 via länken:
https://teams.microsoft.com/l/lagledarmöte-konstsnöracet
Tävlingsplats: Skidstadion, Billingens fritidsområde, Skövde
Start: Första start kl. 18.00. Individuell start med 15s mellan startande i klasser t.o.m.
D/H15-16, därefter 30s mellanrum. Start kommer att ske med infart mot spåret, de
tävlande uppmanas att vara observanta vid både start och varvning för att undvika
incidenter och olyckor. Mer tid än vanligt kommer att läggas mellan de startande
klasserna för att minska trängsel på arenan.
Startlista: Startlista publiceras på hemsidan.
Teknik: Fri stil
Bansträckning:
Se tabell och bild nedan.
Klass
Knattemix, D/H 7-8, 9-10, Öppen klass 1
D/H 9-10
D/H 11-12, 13-14
D/H 15-16, D17-18, D19-20, Öppen klass 2
H17-18, H19-20, D21, D40, D50H21, H40, H50-

Distans
1 km
1,5 km
2,5 km
5 km
10 km
15 km

Vändzon
a
b
c
c
c
c

Antal varv
1
1
1
2
4
6

Uppvärmning: Uppvärmning på tävlingsbanan är tillåten t.o.m. kl.17:55, därefter
hänvisas de aktiva till Camping-slingan för uppvärmning i spår.
Tidtagning: Tidtagning sker med EMIT chip, ej återlämnat chip debiteras med 1000 kr.
Nummerväst: Nummerväst hämtas klubbvis på tävlingsdagen i tältet på stadion fr.o.m.
kl. 16:30. Väst återlämnas vid målgång.
Priser och prisutdelning: Prisutdelning sker direkt efter avslutat klass i anslutning till
målområdet. Medaljer till alla deltagare.
Resultat: Publiceras på hemsidan.
Protester: För protester gäller SSF regler, skriftlig senast 15 minuter efter att preliminär
resultatlista anslagits. Protester som ej inkommit i tid kommer inte att beaktas.
Servering: Enklare servering utomhus kommer att erbjudas. Betalning via Swish.

Dusch och ombyte: Vi erbjuder inga ombytesmöjligheter i enlighet med Svenska
Skidförbundets förebyggande smittskyddsåtgärder. Tävlande ombedes komma ombytta
till tävlingen.
Toaletter: Toalettvagn finns i anslutning till skidstadion
Sjukvård: Kommer att finnas vid skidstadion under hela tävlingen.
Brutet lopp: Deltagare som bryter ska lämna chip och nummerväst till funktionär vid
nummerlappsutdelningen.
Parkering: Finns i anslutning till skidstadion, följ anvisningar.
Arrangör: Billingens Skidallians.
Tävlingsledare:
Magnus Calestam
Telefon: 076-777 82 22
Mail: konstsnoracet@billingensskidallians.se

