IFK HEDEMORA
Skidor

PM Matsboloppet 2018-12-30

Hedemora 2018-12-27

Tävlingsplats

IFK Hedemoras klubbstuga vid Motionsanläggningen Brunnsjöberget. Vägvisning från rv
70 södra rondellen (vid Volvo), följ snitsel 2 km västerut.

Parkering

Parkering endast på anvisad plats.

Lagledarmöten

För klasserna HD15- kl 10:00 vid anslagstavlan bakom målet. Jury för tävlingen utses.
För övriga klasser kl 11.30 vid anslagstavlan bakom målet. Jury för tävlingen utses.

Nummerlappar

Hämtas klubbvis från kl 09:00. Ej återlämnade nummerlappar debiteras med 200 kr.

Banor/klasser

Tävlingsbanornas längd är i några klasser något förändrade i jämförelse med inbjudan.
HD 0-8: 0,7 km
HD 9-10, Öppen 1: 1,5 km
HD 11-12: 3,0 km
HD 13-14: 3,0 km
HD 15-16: 6,5 km
D 17-: 6,5 km
H 17-: 10,5 km
HD 21- motion: 6,5 km
Alla åkare informerar sig om bansträckningen! Information finns på tävlingsplatsen
och banorna är märkta med skyltar. Uppvärmning kan ske på banorna men det är inte
tillåtet att åka emot fastställd åkriktning. Tävlande har givetvis förtur när tävlingen
väl startat!
”Ur-spår-regel” gäller
Tävlingen körs på banor med med konstsnöunderlag. Banorna prepareras och nya spår
dras på lördag em/kväll.

Start

Första start kl 10:30. Observera! Vi kör i år delvis omvänd startordning, se startlista.
Starter sker med två tävlande var 30:e sekund. Startlistor anslås på anslagstavla och finns
även på klubbens webbplats, www.hedemoraskidor.com.

Resultat

Anslås på anslagstavlor på tävlingsplatsen och via klubbens webbplats.

Priser

Samtliga deltagare upp t o m HD 16 som fullföljer tävlingen erhåller pris.
I övriga klasser utdelas pris till minst 20 % av antalet startande. För exakt antal pris se
resultatlista.
Prisutdelning sker vid garaget. Ungefärliga tider anslås på resultattavlan.

Omklädning

Omklädning och dusch i klubbstugan. Mängden varmvatten är begränsad, så tänk på dina
medtävlare och duscha snabbt.

Servering

I klubbstugan finns kaffe med fikabröd (även gluten- och mjölkfritt), smörgås, korv,
godis och frukt till försäljning. Utomhus säljs hamburgare och dricka.
Stugan kan även användas för att äta egen matsäck.

Tävlingsregler

Svenska skidförbundets tävlingsregler. Tävlande och publik deltar på egen risk.

Speaker

Jonas Andersson

Upplysningar

Fredrik Anger, 076-847 45 00 (tävlingsledare)
Martin Åkerman, 073-060 70 55 (tävlingssekretariat)

Vi önskar alla en trevlig skiddag!

