PM
Volkswagen Cup och Scandic Cup
16-17 februari 2019
Tävlingsplats:

Hudiksvalls Skidstadion

Tävlingskansli
skidstadion

Öppet:
Fredag 15.00-18.00
Lördag 08.00- efter avslutad tävling
Söndag 07.30- efter avslutad tävling

Officiell träning

Fredag 16.00-17.00
Lördag 17.00-18.00

Startordning/Seedning: Seedning efter FIS-punkter.
Lagledarmöte:

Fredag 15 februari kl. 18.00 Kulturhuset (Rådhussalen)

Nummerlappar:

Utlämnas på tävlingskansliet på stadion från lördag morgon.
Ej återlämnade nummerlappar debiteras med 500:-

Prisutdelning:

Kommer att ske på stadion efter tävlingarna avslutats
Tider för respektive klasser presenteras av speaker

Strykningar:

Eventuella strykningar inlämnas skriftligen, tillsammans med
nummerlapp, till tävlingsexpeditionen, stadion senast 30 min före start.

Parkering:

Se anvisade parkeringsplatser. För parkering vid vallabyn krävs särskilt
parkeringstillstånd. Hämtas på tävlingsexpeditionen

Omklädning:

Rosa Huset vid tävlingsområdet.

Vallabodar:

Förbokade vallabodar finns i anslutning till stadion och testområdet.
Nycklar/lås till vallabodar kvitteras ut i Hudiksvalls IF:s vallabod/trailer.
Torsdag ring 070-694 03 99 alt 070-53 53 811 för utlämnande av
nycklar/lås
Fredag klockan 8.00 - 12.00.
Kemikalier och deras förpackningar sorteras som farligt avfall
enligt instruktionen i varje vallabod.

Glidtest:

I direkt anslutning till vallaområdet finns spårområde för glidtestning.
Vallatest och uppvärmning på tävlingsbanan måste ske i rätt åkriktning.
Den som testar skidor på tävlingsbanan måste alltid tänka på de övrigas
säkerhet samt banans preparering. Glidtestutrustning för att testa skidor
är inte tillåten på banan eller stadion under tävling.
Beslut om eventuella begränsningar kan fattas av juryn beroende på
snötillgången.

Uppvärmning:

Uppvärmning och nedvarvning sker på anvisade motionsspår i direkt
anslutning till Stadion/vallaområdet.

Stavkontroll

Utrustning för kontroll av stavlängd finns utanför tävlingssekretariatet.

Tillgång till spår

Följ spårvakternas anvisningar. Åkning mot åkriktningen är EJ tillåten
varken för tävlande eller ledare. Från 5 min före första start till att
efterpatrullen passerat eller efter information från speaker är det inte
tillåtet för andra än tävlande att åka i tävlingsspåret/stadion.

Chip

Alla åkare skall använda sitt personliga chip under tävlingarna. Åkaren
ansvarar själv för att rätt chip används och att det fungerar. Kontroll av
chip kan göras i tävlingssekretariatet från och med fredag.
Åkaren ansvarar för att lånat chip inlämnas på tävlingsexpeditionen
efter avslutad tävling. Ej återlämnat chip debiteras med 1 000 SEK.

Överdragskläder:

Överdragskläder lämnas på anvisad plats vid start och återfås efter
målgång.

Coachning/tidgivning:

All coachning längs tävlingsspåren görs till fots.
Transportvägar finns inom tävlingsområdet.

Vätska:

Dryck finns vid målgång samt vid varvning på söndag.

Sjukvårdspersonal:

Finns i direkt anslutning till stadion.

Avbruten tävling:

Tävlande som brutit tävlingen måste omedelbart meddela
tävlingssekretariatet, Skidstadion. Nummerlappen lämnas in.
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500:-.

Inofficiella
resultatlistan:

Anslås efter avslutad tävling på den officiella anslagstavlan vid
sekretariatet.
Liveresultat finns på www.hudiksvallsif.nu under pågående tävling.

Tävlingsregler:

FIS tävlingsregler.

Protester:

Protest inlämnas skriftligt till tävlingssekretariatet inom 15 min efter
publicering av den inofficiella resultatlistan.
Protestavgift 500 SEK

Officiella
resultatlistor:

Officiell resultatlista anslås efter protesttidens utgång på anslagstavla
vid tävlingssekretariatet.

Priser:

Scandic Cup
Volkswagen Cup

Träning i spår:

Spåren är öppna för träning
fredag 15/2 10.00-19.00.
lördag 16/2 tävlingarnas slut -19.00
Beroende på snöförhållanden kan det bli ändrade tider för träning. Det
meddelas i så fall på fredagens lagledarmöte.

Tävlingsledning:

Tävlingsledare
TD
Assisterande TD
Tidtagningschef
Banchef
Tävlingsläkare
Tävlingssekreterare
Stadionchef
Priser

Åke Ekblom
Erik Björelind
Ludvig Remb
Mattias Jonsson
Peter Lindberg
Karin Sköldefors
Gudrun Ekblom
Stefan Skalman
David Däldehög

Tävlingsjury:

Ordförande TD
Assisterande TD
Tävlingsledare

Erik Björelind
Torbjörn Jonsson
Åke Ekblom

Priser till 10 st. i respektive klass.
10 herrar och 10 damer

Alla tävlande, ledare och publik närvarar på egen risk.

Välkommen till Hudiksvall.

