PM för Tranemo Midnight Skimarathon 2019
Onsdagen den 20 februari i Tranemo

Tävlingsplats

Hagatorpet friluftsgård, Tranemo.

Ombyte

Hagatorpet, OBS! Spar på varmvattnet så att alla kan
duscha.

Nummerlappar

Hämtas ut vid maskinhallen från klockan 16.00. Ersättning
av ej återlämnad nummerlapp/ chip kostar 1000 kronor/st.
Anmälningsavgiften ska vara betald när man hämtar
nummerlappen. Betalade du inte i samband med anmälan
betala till: BG 393-6630 eller Swish 123 681 7092

Bana/spår

Tävlingen sker på en varvbana om ca 3,2 km, banan stängs
av kl. 21:00 på tisdagen den 19/2 för preparering, öppnar
åter ca kl. 17:00 för tävlande på tävlingsdagen för
skidtestning. Saltning kommer ske vid behov.

Start

Kl. 18:30 på ängen 200 meter söder om skidstadion.
Snitslad gångväg till start finns via dammen (åk gärna skidor
till start). Skidutläggning från 17:30.
5 startled som följer:
Elit
Led1
Led2
Led3
Led4

18st
ca 30st
ca 70st
ca 140st
övriga

Till Start

För att beträda tävlingsbanan och att ta sig till start skall
man beträda spåret vid tävlingsexpeditionen på angiven
platts. På grund av rådande väder får inte åskådare beträda
snöbädden.

Överdragskläder

Påsar till överdragskläder finns på vägen ned till starten,
återfås efter tävlingen vid nummerlappsutdelningen
(maskinhallen).

Seedning

Elitled + 4 startled. Seedning sker i tävlingsklass till elitled
t.o.m. led 3 utifrån tidigare resultat.
Motionsklasser startar i led 4.
Omseedning sker på tävlingsexpeditionen mellan 16.45 18.00, Medtag resultat som styrker seedning.

Ev. brutit lopp

Meddela och återlämna nummerlapp/chip på
tävlingsexpedition.

Bansträckning

Finns på hemsidan och Facebook-sida.

Vätskekontroller

Vid varvning. Sportdryck Enervit (orange västar) och vatten
(gula västar). Egen langning skall ske på höger sida i
åkriktningen vid dubbelriktat spår, annars fritt. Förbjudet att
langa mellan spåren.

Reservstavar

Reservstavar från swix finns efter start och senare vid
vätskestation.

Varvning

Varvning sker på stadion. Åkare ansvarar själva för
varvräkningen.

Distanser Antal Varv Distans
H/D 21
13
Startvarv 2,8 + 12x3,2 km = 41,2 Tävlings/motionsklass
H/D 21
6
Startvarv 2,8 + 5x3,2 km = 18,8 Motionsklass
Vallaservice

Hjälp med fästvalla mellan 16:00-18:00, kostnad 150: kontant/Swish nr. 123 681 7092 meddelande valla

Teknik

Klassisk teknik gäller enligt SSF:s regler, tänk på max
stavlängd.

Målet

Målet stänger 24:00.

Resultat

Anslås snarast möjligt efter avslutat lopp. Fullständiga
resultat publiceras efter tävlingen på
www.tranemoskidor.se.

Prisutdelning

Sker utomhus direkt efter målgång för de i
tävlingsklasserna. Utlottningspriser hämtas vid serveringen
inomhus.

Tävlingsbestämmelser Svenska Skidförbundets. Tävlande, ledare och åskådare
medverkar respektive följer tävlingarna på egen risk.

Servering

Öppnar 16.30 Iine i Hagatorpet.
Hamburger-grill, startar 18:00

Upplysningar:

Frågor anmälan: Mattias Bengtsson: 070-5293274
Banchef: Christian Olsson 070-5485499

VÄLKOMNA
önskar Tranemo IF Skidklubb

www.tranemoskidor.se

