Inbjudan Skid SM
På uppdrag av Svenska Skidförbundet arrangerar Piteå Skidallians Skid-SM 23-28 mars 2022 på
Lindbäcksstadion. Skid-SM ingår i Riksidrottsförbundets SM-vecka i Piteå.
Arrangör och tävlingsplats
Arrangör Piteå Skidallians, Lindbäcksstadion väg 373 mot Arvidsjaur ca 10 km från Piteå centrum
Tävlingsprogram
Datum
Ons 23 mars
Tor 24 mars
Lör 26 mars
Sön 27 mars
Mån 28 mars

D21
10 km intervallstart
15 km masstart
Sprint
3x5 km stafett
30 km intervallstart

H21
15 km intervallstart
30 km masstart
Sprint
3x10 km stafett
50 km intervallstart

Stil
K-stil
F-stil
F-stil
F-stil
K-stil

U23 SM
10/15 km och Sprint har U23 SM status och mästerskapsmedaljer utdelas.
Paraklass
Onsdag 23 mars och torsdag 24 mars (start före officiell tävling) kommer Paraklass erbjudas i
samarbete med Älvsby Parasport.
Anmälning och lottning
Anmälan sker via SSF TA, 10/15 km och 15/30 km masstart senast fredag 18 mars. Anmälan Sprint,
Stafett och 30/50 km senast måndag 21 mars. Namn på lagets åkare inplacerade på respektive
sträcka skall ske senast lördag 26 mars kl 17.00. Efteranmälan kommer endast tillåtas i mån av plats
och efter beslut av juryn. Lottning sker efter respektive lagledarmöte. Genom anmälan godkänner ni
publicering av namn på hemsidan.
Anmälningsavgifter
Individuell start 350 kr/tävling och stafett 600 kr/lag. Vid eventuella inställda lopp återbetalas 50% av
anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften betalas in i samband med anmälan till Piteå skidallians
bankgiro 5190-8663 ange betalande klubb vid betalning. Åkare är anmäld till tävlingen först när
anmälningsavgiften är betald.
Vallabodar
Vallabodar finns i det stora vallahuset och baracker, platser med el för vallabil/buss finns i anslutning.
Intresseanmälan till jenny.axelsson@pitea.se görs senast 2022-02-28.

Banor och spår
Banor, spårprofiler, stadionkartor och relaterad information kommer att finnas tillgängliga på
www.skidsm2022.se Officiell träning på tävlingsbanorna delges i tävlings-PM. Endast delar av
spårsystemet är elbelyst, pannlampa rekommenderas då det kan bli aktuellt med officiella träningar
kvällstid. Eftersom flera idrotter utnyttjar anläggningen kan delar eller hela spårsystemet vara avlyst
för preparering under perioder. Mer information i tävling PM och vid lagledarmöten.
Transpondrar/chip
Alla åkare ska ha ett personligt chip. Åkare som glömt eller saknar chip kan hyra sådant i
tävlingsexpeditionen för 150 kr/tävlingsdag. Ej återlämnad extra eller hyrtransponder/chip debiteras
klubben med 750 kr/enhet. Samtliga tävlingar kommer att TV-sändas vilket innebär ett extra lånechip
kommer att användas.
Lagledarmöten
Lagledarmöte Intervallstart 10/15 km: tisdag kl 18.00
Lagledarmöte Masstart 15/30 km: onsdag kl 18.00
Lagledarmöte Sprint: fredag kl 18.00
Lagledarmöte Stafett: lördag kl 18.00
Lagledarmöte Intervallstart 30/50 km: söndag kl 18.00
Samtliga sker digitalt, mer info i tävlings PM
Nummerlappar
Nummerlappar skall hämtas klubbvis i tävlingsexpeditionen. Bennummerlappar kommer att
användas vid vissa lopp. Inga nummerlappar lämnas ut om betalning av anmälningsavgift saknas.
Priser
Tid och plats för utdelning av mästerskapsmedaljer och priser anges i tävlings-PM. Blomsterceremoni
för medaljörerna genomförs direkt efter avslutad klass.
Tävlingsregler
FIS tävlingsregler gäller, tävlande, funktionärer och åskådare deltar på egen risk. Teknikzoner
kommer att användas efter juryns bedömning. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
gällande Covid-19 och inför åtgärder och rutiner som krävs utifrån dessa.
Huvudfunktionärer
Tävlingsledare
Bitr tävlingsledare
Banchef
TD
TDA

Jenny Axelsson
Björn Edenroth
Lars-Olov Pajala
Vakant
Magnus Elmkvist

070-522 98 25 jenny.axelsson@pitea.se
073-337 15 36
070-224 02 60
070 329 60 02

