Storvreta IK inbjuder till
Storvretaloppet med öppet DM i längdskidor
12 januari 2019
Tävlingsplats : Skogsvallens IP i Storvreta.
Startprocedur : Gemensam start i alla tävlingsklasser.
Första start : Tävlingsklasser börjar sina starter kl 11.30. Nybörjarklass och öppna klasser
fri individuell start mellan 10.00 och 11.15. Frivillig tidtagning i öppna klasser. I nybörjarklass
sker ingen tidtagning i enlighet med Svenska skidförbundets rekommendation.
Bana: Måttlig till stark kupering för klasser från 2,5 km och längre, flackt för de kortare
banorna. Observera att banprofil och banlängder kan ändras beroende på snötillgång.
Åkstil: Fri teknik
Klasser / Banlängd / Anmälningsavgift:

Klass
Nybörjare och öppna klasser
med/utan tidtagning
Nybörjare H/D 0-6, ej tidtagning
Nybörjare H/D 7-8, ej tidtagning
H/D 9-10
H/D 11-14
H/D 15H/D 15Tävlingsklasser
H/D 9-10, ej DM
H/D 11-12
H/D 13-14
H/D 15-16
D 17-18, 19-20
H 17-18, 19-20
D 21, 35, 45, 55, 65
H 21, 35, 45, 55, 65

Banlängd Avgift
0,5 km
1 km
1,5 km
2,5 km
5 km
10 km

1,5 km
2,5 km
2,5 km
5 km
5 km
10 km
5 km
10 km

60 kr
60 kr
60 kr
80 kr
80 kr
80 kr

100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr

Nummerlappar: Hämtas klubbvis vid Skogsvallens IP från kl. 09.00
Anmälan:
För tävlingsklass görs i första hand via IdrottOnline. I andra hand anmäla via mail :
skidor@storvretaik.com
För nybörjare och öppna klasser sker anmälan och betalning på plats på tävlingsdagen 8.30
– 10.30. Ingen föranmälan till nybörjarklass och öppna klasser.
ANMÄLAN SENAST 7 januari för tävlingsklasser. Anmälda i tävlingsklass faktureras
klubbvis i efterhand.
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Efteranmälan: För tävlingsklass via IdrottOnline t.o.m. 10 januari mot 50 % högre avgift, eller i
mån av plats på tävlingsdagen mot dubbel avgift.
Priser: Plaketter i DM klasser enligt USFs regler. Pris till samtliga i ungdomsklasser,
hederspriser i övriga klasser.
Kafeteria : Välsorterat sortiment med korv och mackor, varma och kalla drycker.
Upplysningar: Upplysningar, pm samt start- och resultatlistor kommer att finnas på
Storvreta IKs hemsida: www.storvretaik.com/skidor. Frågor via skidor@storvretaik.com.
Tävlingsledare : Per Grywenz skidor@storvretaik.com. 0708-115411
Tävlingsregler: Svenska skidförbundets gällande regler. Arrangören fritar sig ansvaret för
eventuella skador som kan uppstå i samband med tävlingsarrangemanget.

VÄLKOMNA!
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