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Program
Dag
Fredag 16 mars

Verksamhet / Gren / Tävlingsklass

Anm

17.00 – 20.00
18.00 – 20.00

Sekretariatet öppet. Uthämtning av nummerlappar
Möjlighet till övningsskytte inför Östersundsloppet

2:a våningen på sekretariatsbyggnaden
Skjutvallen

Sekretariatet öppet. Uthämtning av nummerlappar
Möjlighet till övningsskytte inför Östersundsloppet
Start H/D Individuellt 4 x 3 km (från 16 år)
Stafett 3-mannalag 3 x 1,1 km per åkare

2:a våningen på sekretariatsbyggnaden
Skjutvallen
Tre skjutningar Ligg, Ligg, Stå
Två skjutningar Ligg, Stå

Lördag 17 mars
08.30 – 17.00
09.20 – 10.20
11.00
12.30

Skjutbanor
Man får själv välja skjutbanor både under träning och tävling. Obligatoriskt att delta i träning vid minst ett av
träningstillfällena. Skulle det vid tävling visa sig att den bana man vill skjuta på är upptagen får man ta en annan
ledig eller vänta tills den bana man vill ha blir ledig. Vapnet ligger hela tiden på skjutbanan och du har assistans
av en skjutvärd inför skjutmomenten.

Startlista
Anslås under fredagen och kan hämtas vid sekretariatet.

Nummerlappar
Nummerlappar hämtas på tävlingssekretariatet, våning 2 i stadionbyggnaden. Öppettider för sekretariatet, se
ovan. Nummerlapp återlämnas direkt efter målgång. Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr.

Tidtagningschip
Tidtagningschipet delas ut strax innan start i startfållan. När åkaren gått in i Startfållan, får denne inte lämna
startfållan före startskottet.
Chippet tas av efter målgång vid utgången ur målfållan.
Ej återlämnat chip debiteras med 500 kr.

Information, bilder
Publiceras fortlöpande på hemsidan

Resultat
Anslås samt publiceras på hemsidan och IndTA.

Prisutdelning
Sker snarast möjligt efter att sista stafettlag korsat mållinjen.
Stort prisbord till utlottning bland deltagare som fullföljt loppet!
För att vinna något av de priser som lottas ut så måste du vara på plats vid prisutdelningen.

Östersundsloppet 2018

Tävlingsregler
Svenska skidskytteförbundets nationella regler 2016-05-01gäller i tillämpliga delar.
OBS! Deltagande på egen risk.
För deltagare i Östersundsloppet sker skjutningen i ligg utan stöd och stå med stöd av en påle. Allt skytte sker på
stor prick (vapnen saknar rem). Varje bom ger en straffrunda om 150 meter. Ej avlossat skott renderar ett
tidstillägg på 120 sek + straffrunda.
Obligatorisk säkerhetsutbildning sker i samband med övningsskytte fredag och övningsskytte lördag där
varje individ måste närvara vid ett tillfälle.

Skidspår
Publiceras separat från detta PM på hemsidan och på tävlingsplatsen.

Vallningsutrymmen
Vallabodar finns för uthyrning på Östersunds skidstadion, pris 600 kr / helg. Depositionsavgift 200 kronor för
nyckel betalas vid uthämtande vid sekretariatet.

Duschar/ ombyte
På bottenvåningen i Mediahuset

Parkering
Området mellan f.d. platsen för Vallabodar och sekretariatet disponeras av tävlingsledning, säkerhet och media.
Aktiva och ledare; på Sågplan (Undvik parkeringen vid Arctura (ovanför läktaren)).
Publik; på västra sidan av Litsvägen

Förtäring
Fika i sekretariatet; Försäljning av fika och funktionärsfika
Fredag 16 mars
Lördag 17 mars

från kl 17.00
från kl 09.00

Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av tävlingsledare Tommy Borgh samt TD Anna-Maria Uusitalo. Denna grupp behandlar
och beslutar i tvister av olika slag.

Tävlingssekretariat
Östersunds skidstadion, våning 2.

Välkomna!
Tommy Borgh
Ordförande i organisationskommittén

