King of the Hill
Söndagen den 29 maj

2016

Göteborgs Skidklubb
inbjuder till rullskidstävlingen ”King of the Hill”
En backtävling uppför Partilles mäktiga sluttning

Tävlingen består av två delar: En prolog 3,5 km och en jaktstart 3,5 km. Prologen körs i
valfri teknik (även inlines med stavar är tillåtet)och jaktstarten i klassisk stil.
Tävlingen ingår i Västsvenska Rullskidcupen.
Tävlingscentrum och utdelning startnummer: SAIK klubbstuga vid målområdet.
Start		
		
Mål		
Parkering
Omklädning
Banan		

På cykelbana intill köpcenter Allum i Partille vid köpcentrets		
noröstra hörn.
Vid Kåsjön, Partille
Vid målområdet.
I SAIK-stugan.
Längd 2 x 3,5 km, på cykelbanor, stigning under hela banans längd.

Klasser		
		
		

H/D 16, H/D 17-20, H/D 21, H/D 45, H 55, H 65, H/D Motion.
Endast gummihjul, 2:or är tillåtna i klasserna H/D 16 och H/D Motion.
Övriga klasser fritt val av hjul.

Regler		
		
		
Priser		

Enligt Svenska Skidförbundet. Hjälm är obligatorisk, glasögon
rekommenderas. Deltagande sker på egen risk. Trafikregler skall
följas. Tävlingen går på cykelbana från start till mål.
Till de främsta i varje klass.

Tider		
		
		

Hämtning av nummerlappar kl. 9.15 – 10.45
Lagledarmöte vid målområdet kl. 10.00
Start Prolog kl. 11.00, Start Jaktstart kl. 14.00

Startavgift
		
		
Anmälan
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

250 kr för H/D21 och äldre.
150 kr för H/D17-20, H/D 16 och H/D Motion.
Efteranmälan 50% extra.
Helst via IdrottOnline. Anmälan tas också emot via e-post:		
info.gskkansli@gmail.com
Vid anmälan via e-post, ange klass och klubbtillhörighet.
Vid anmälan via IdrottOnline faktureras startavgiften till deltagar
klubben i efterhand. Vid anmälan via e-post ska startavgiften vara
insatt på bankgiro 878-3755 (Göteborgs Skidklubb) senast den 25 maj.
Efteranmälan fram till 1 tim före första start.
Vid behov av övernattning rekommenderas Partille Vandrarhem Bed
& Breakfast i närheten av målet/nummerlappsutdelningen,
www.partillevandrarhem.com
Ytterligare information lämnas av Bertil Persson, tel 073-811 78 34.
VARMT VÄLKOMNA!

