PM
Zon tävling IKHP
Torsdag 11 februari 2021
Vi har tillsammans med Smålands skidförbund hittat ett nytt format för vår
tävling för att skapa ett smittsäkert och tryggt arrangemang. Vi får ta ett stort
gemensamt ansvar för att hålla avstånd. Följande restriktioner gäller under
tävlingen.
• Vi håller stort avstånd till varandra
• Inget ombyte på plats
• Inget lagledarmöte. All information finns här samt bifogade kartor
hur åkarna ska ta sig från parkering till arenan. Observera att endast
åkare får vistas på arenan.
• Ingen publik och ledare utmed spåret
• Den avgränsade tävlingsarenan är endast till för tävlande
• Endast tävlande från Södra vätterbygdszonen.

Tävlingsplats:

IKHP stugan, Norra Klevaliden 13 Huskvarna

Teknik:

Distanstävling individuell start fri teknik.

Bana:

Banan består av konstsnö och är 2500 m lång med inslag
av teknikzoner.

Varv:

H/D 15 – 16 kör 2 varv,
H/D 11 – 12 och H/D 13 – 14 1 varv.

Anmälan:

OBS: Ingen efteranmälan. Alla anmälningar faktureras i
efterhand, sista anmälningsdag 9 februari 2021

Nummerlappar:

Hämtas individuellt utanför cafeteriastugan på vägen till
start på anvisad plats. Det finns hjälp att sätta dit
nummerlappen.

Start/res listor:

Startlista läggs ut fortast möjligt efter anmälan stängt.

Upplysningar:

Tävlingsledare, David Siebers, 0734-004577
Tävlingsregler: Svenska skidförbundets tävlingsregler.
Allt deltagande sker på egen risk. I dessa tider kan

Parkering:

Stora grusparkeringen gäller för samtliga.
Asfaltsparkeringen kommer vara avstängd för att nyttjas
för uppvärmning.

Bana:

Ingen uppvärmning eller åkande efter tävling får ske på
banan så länge tävlingen pågår. Så fort samtliga gått i
mål är det öppet att åka på banan.

Uppvärmning:

Kan ske via löpning på asfalts- eller grusparkeringen.
Finns även spår på gärdena som går att åka på. Dock
ingen belysning.

För tävlande:

Ta med 1 par skidor.
Tänk på att vara i god tid till start.
Första start är klockan 18:15.
Se karta för anvisning att ta sig till start samt ta sig
tillbaka till parkering efter målgång.
Var noga med att följa anvisningar.
Funktionärer finns på plats fråga någon om det är
oklarheter.
Överdragskläder går att hänga av sig vid starten.

Varmt välkomna till IKHP och vår zontävling

