Inbjudan
SyaRullen - 2017
Rullskidstävlingen i racingmiljö –
trafiksäker och gott om plats

Varmt välkommen till Mantorp Park, belägen precis vid
E-4’an utanför Mantorp, mitt i Östergötland.

Söndag 22 oktober 2017
Tävlingsklasser
Seniorer:
D/H 21Juniorer:
D/H 17-20
Ungdom:
D/H 11-12
D/H 13-14
D/H 15-16

40 km (resultatlistor kommer också att redovisas för H/D 35-,45-,55-,65-)
20 km
4 km
4 km
8 km

Motionsklasser
D/H 40 km
D/H 20 km
D/H9-10 2 km (”prova på klass”). Även yngre och äldre är välkomna att testa på om de vill,
ingen tidtagning.
Startider:

- kl. 12:00 för ”prova på klass” 2 km
- kl. 12:15 för ungdomsklasser 4–8 km
- kl. 12:45 för övriga klasser

Tävlingsarrangör:
Teknik/åkstil:

Sya Skidklubb
Klassisk teknik enligt SSF regler, masstart
Motionsklass fri utrustning (även inlines)

Anmälningsavgift

Ungdomsklasser/juniorklasser -20 år 90 kr, 40 km 250 kr, 20 km
200 kr.

Anmälan

Via IdrottOnline eller på hemsidan www.syaskidklubb.se, senast
17/10. Efteranmälan kan göras på IdrottOnline eller via hemsidan
mot förhöjd avgift (ordinarie avgift + 50%) fram t o m 20/10 kl
15.00. Efteranmälan kan även göras på tävlingsdagen på plats
mellan kl 10:00 – 11.00

Betalningssätt

Ungdomsklasserna/juniorklasser upp till -20 år faktureras.
För övriga klasser gäller:
Du betalar via bg 772-2440 fram t o m den 17/10. Ange namn
och vilken klass. Därefter betalar du på plats på tävlingsdagen
mot en högre avgift. Där kan du betala via Swish, eller kontant
när du hämtar nummerlappen.

Priser

För tävlingsklasserna H/D21- erhåller de tre snabbaste herr
resp. damåkarna (oavsett åldersklass) fina hederspriser:
1:a – 1 500 kr (presentkort)
2:a – 1 000 kr (presentkort)
3:e – 5 00 kr (presentkort)
I övrigt utlottas 10 st nyttopriser bland tävlings- och
motionsklasserna vuxna.
I ungdomsklasserna herr och dam 17- 20 år + 15 -16 år erhåller
de tre bästa pokaler.
I ungdomsklasserna t.o.m 14 år erhåller samtliga plakett.

Prisutdelning

Ca kl. 16.00 för tävlingsklasserna vuxen/juniorer. Ca kl. 14.00 för
barn/ungdom.

Upplysningar

tavling@syaski.se

Hjulregler

Ej tävlingshjul – broms på ett hjul per skida enligt SSF-regler
•
Alla klasser: enbart OneWay gummihjul alt Swenor/Elpex
”2-hjul” eller rosa PU-hjul motsvarande Swenor 2:or
•
Motionsklass fri utrustning (även inlines)
•
Hjulkontroll kommer att genomföras och skidorna märks
efter kontroll.

Stavar

•
SSF regelverk, 83% av kroppslängs inkl skidskor + 5 cm,
stickprov kommer att genomföras.

Övrigt
•
•
•
•
•
•
•

Duschmöjligheter och ombyte finns på plats.
Allt deltagande sker på egen risk. Skulle olyckan vara
framme är det egen olycksfallsförsäkring som gäller.
Hjälm och glasögon är obligatoriskt
Vätskekontroll finns vid varvning
Servering av korv och fika finns
Med din anmälan godkänner du publicering av bilder från
loppet på Internet.
Läs mer på www.syaskidklubb.se

Vår ambition är att i år samla minst 100 åkare på 40 km så att vi till nästa år får
seedningsstatus till Vasaloppet på vår SyaRullen. Så låt oss hjälpas åt att i år samla
så många åkare att vi når detta mål att Östergötland ska få sitt första seedningslopp
för rullskidor.

Se löpande information www.syaskidklubb.se/ facebook / Google+.
Välkomna till Mantorp Park hälsar Sya Skidklubb!

