INBJUDAN
På uppdrag av Svenska Skidförbundet inbjuder
Hudiksvalls IF till

Volkswagen Cup och Scandic Cup
16-17 februari 2019
Tävlingsområde: Skidstadion Hudiksvall
KLASSER:
D21, H21, D19-20, H19-20, D17-18, H17-18
PROGRAM:
16/2 lördag

D19-20, D 17-18 5 km fri stil
H19-20, H17-18 10 km fri stil
Prel. starttid 10.00
D 21 10 km fri stil
H 21 15 km fri stil
Prel. starttid 13.00

17/2 söndag

D 19-20, D17-18 10 km klassisk stil masstart
H 19-20, H17-18 20 km klassisk stil masstart
D 21 15 km klassisk stil masstart
H 21 30 km klassisk stil masstart
Prel. starttid 9.30 (juniorer)

ANMÄLAN AV DELTAGARE:
Svenska åkare via Idrotten online
Ej tillåtet att starta utan FIS kod och Chip.
Sista anmälningsdag: 12 februari
OBS! Ofullständig eller sen betalning registreras ej.
Anmälningsavgift 300:-/tävling Efteranmälan 450:Anmälningsavgiften insättes på bankgiro 5700-4426, Hudiksvalls IF
Ej inbetald anmälningsavgift = ingen nummerlapp

TÄVLINGSREGLER:
FIS regler
PRISER:
Volkswagen Cup: 10 herrar och 10 damer erhåller priser. 1:a pris 6 000
SEK, 2:a pris 4 000 SEK, 3:e pris 2 000 SEK, övriga pristagare erhåller
nyttopriser. Utländska åkare erhåller EJ penningpris utan får nyttopris.
Priser skall hämtas personligen av den aktive annars tillfaller priset
arrangören.
Scandic Cup: 10 st. I respektive klass erhåller pris
Utländska åkare erhåller EJ penningpris utan får nyttopris.
Priser skall hämtas personligen av den aktive annars tillfaller priset
arrangören.
Endast svenska åkare kan delta i den totala cupen.
Utländsk åkare som tävlar för svensk klubb likställs som svenska åkare efter
stadigvarande bosättning i Sverige under minst ett år

ÖVRIGT:
Ej återlämnad nummerlapp debiteras åkare/Klubb med 500:Ej återlämnat chip debiteras åkare/klubb med 1 000:Vid eventuell flytt av tävlingarna har arrangören rätt att ta ut ytterligare 50%
av anmälningsavgiften i flyttningsavgift enligt FIS regler.
Vid inställd tävling förbehåller sig arrangören att behålla 50% av
anmälningsavgiften.
Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar i och besöker tävlingarna på
egen risk. Arrangören fråntar sig all ersättningsskyldighet för skada som kan
uppkomma under eller i samband med tävlingarna.

Välkommen till Hudiksvall

