INBJUDAN
På uppdrag av Svensk Skidförbundet inbjuder Kalix Skidklubb till

Svenska Mästerskapen i längdskidåkning för seniorer
Arrangör

Kalix Skidklubb, hemsida http://www.kalixskidklubb.com

Anmälan

Via Idrottonline SSF TA senast måndag 5 april
Efteranmälan kommer inte att vara möjlig.
Tävlingarna kan ha ett begränsat startfält, FIS punkter kan komma
att vara kvoterande.
SM tävlingar är internationella tävlingar och varje åkare måste ha
FIS-kod.

Anmälningsavgift

Individuellt 350kr / individuell distans.
Stafetter och Teamsprint 600kr / lag.
Betalas klubbvis av respektive förening, oss tillhanda innan
torsdag 8 april. Konto/Swish nummer (se Hemsida – Föreningen Klubbinfo).
Nummerlapp kommer inte att lämnas ut om inte
anmälningsavgiften är betald eller betalas på plats.
Vid inställd tävling återbetalas: 50% av anmälningsavgiften i linje
med SSF regelverk.

Tävlingsplats

Kalixskidstadion (Bakom Djuptjärnskola), vägbeskrivning, se
KSK hemsida.

Tävlingsprogram

Torsdag 8 april
Fredag 9 april
Lördag 10 april
Söndag 11 april

D21, Stafett 3x5km klassisk stil
H21, Stafett 3x10km klassisk stil
D21, Teamsprint 6 x 1,1km fristil
H21, Teamsprint 6 x 1,1km fristil
Vilodag
D21, 30km fristil, intervallstart
H21, 50km fristil, intervallstart

Tävlingsregler

Svenska Skidförbundets regler gäller. Seedning/SM-lottning enligt
regel 338 bilaga 8. Tävlande, funktionärer och åskådare deltar på
egen risk. Köldgräns -17oC

Transponder / Chip

Alla åkare skall bära personligt chip. Chip finns även att hyra i
tävlingsexpeditionen kostnad 150kr / tävlingsdag. Ej återlämnat
chip debiteras klubben med 750kr / chip.

Tävlingsexpedition

Klubbstugan Kalixskidstadion

Köldjour

Kalix SK hemsida, eller Katarina Granljung 070-322 98 30

Nummerlappar

Hämtas föreningsvis på tävlingsexpedition.
Nummerlappar som inte återlämnas debiteras med 500 Kr/st.

Vallaplats

Kalix SK SM-hemsida, Ansvarig: Lennart Larsson,
lennart.a.larsson@gmail.com, 070-553 51 35

Dusch/Ombyte/WC

Se PM närmare tävling, var dock förberedd på att det kanske inte
finns att tillgå beroende på Covid smittläge eller att det kan uppstå
långa köer. Toaletter kan vara i form av bajamajor. (Om smittläget
tillåter så nyttjar vi omklädningsrum i Djuptjärnsskolan 100m ifrån
start/mål).

Reservort

Meddelas senare via SM-hemsidan, senast 25 mars.

Start-, Resultat-listor
och Bansträckning

Kalix SK hemsida http://www.kalixskidklubb.com , inga listor
kommer att anslås på tävlingsplatsen.

Lagledarmöten

Annonseras i PM samt Kalix SK SM-hemsida.

Tävlingsledning /
Upplysningar

Lars Lundkvist, Tävlingsledare, 070-377 60 52.
Johan Björkman, Biträdande tävlingsledare, 070-559 03 87
Lennart Larsson, Tävlingsgeneral, 070-553 51 35
Hemsida: http://www.kalixskidklubb.com

Riktlinjer

Tävlingen arrangeras inte som en offentlig tillställning och
genomförs enligt riktlinjer för tävling och publik som Svenska
Skidförbundet anger, läs mer här:
(http://www.skidor.com/Grenar/langdakning/tavling/).
Under rådande läge med smittspridning och allmänna regler så kan
idrottsarrangemanget ändras med kort varsel så det är viktigt att
aktivt ta del av information via Kalix SK SM-hemsida.
För att kunna genomföra tävlingarna på ett säkert sätt så ber vi er,
både tävlande och medföljande samt även funktionärer och ledare
för Kalixspelen att -Vid minsta symptom, stanna hemma, -Följa
våra rekommendationer för antalet medföljande, -Kommer ihåg att
hålla behörigt avstånd, -Ta gärna med och använd munskydd där
avstånd till medmänniskor blir svårt att hålla (ex. vid start och mål,
toakön o.s.v). Respektera restriktioner.

Tävlande, ledare och funktionärer medverkar respektive närvarar vid tävlingarna på egen risk.

Kalix skidklubb hälsar alla välkomna till Kalix och SM 2021.

