Inbjudan & PM

Decemberracet
Söndag 31/1
IFK Umeå Skidor har nöjet att bjuda in till Decemberracet, som tidigare ställdes in på grund av Covid19 situationen. Då många tävlingar har ställts in passar vi på att med kort varsel genomföra loppet
under säkra förhållanden och utifrån de rekommendationer som finns.
Tävlingen vänder sig till åkare med aktiv FIS-kod.
Med rådande läge i samhället kan förutsättningarna för idrottsarrangemang så som skidtävlingar
ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att ni som tänker delta aktivt tar del av informationen
som kontinuerligt uppdateras.
En förutsättning för att vi ska kunna genomföra tävlingen på ett så säkert sätt som möjlig behöver vi:






Minimera antalet medföljande ledare och föräldrar
Komma till tävlingen endast om vi här helt friska
Ingen publik är tillåten under tävlingen
Tänka på att hålla avstånd
Inga andra än tävlande i start och målområdet eller på spåret

Uppdatering 2021-01-30: Första start har tidigarelagts till 14.00.
Datum

Söndag 31 januari 2021

Tävlingsplats

Nydala skidspår

Första start

Kl. 14.00, fri stil, individuell start

Startlistor

Publiceras på lördag eftermiddag på följande länk:
https://ext.nytatime.se/race/?race=dXzBEycrg875ebbLJ&startlist=1

Resultat

Inga resultat anslås på plats. Liveresultat kan ses på följande länk:
https://ext.nytatime.se/race/?race=dXzBEycrg875ebbLJ

Tävlingsklasser

D21
H21

Lagledarmöte

Kommer att ske digitalt lördag 30 januari, via Teams kl 19.00, länk
enligt följande: Klicka här för att delta i mötet.

Parkering

På anvisade parkeringsplatser, ingen kostnad.

Nummerlappar

Nummerlappar hämtas föreningsvis från kl. 12.30 utanför Vitan.
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr.

7 km
10 km

Prisutdelning

Då vi har valt att genomföra tävlingen med kort varsel så kommer det
inte vara några priser.

Uppvärmning

Det är ok att åka banan under pågående tävling. Åkning sker alltid i
rätt åkriktning. Visa hänsyn till tävlande som har företräde. Möjlighet
till skidtest kommer vara begränsade i och med att vi bara har
tävlingsbanan att tillgå.

Anmälan

Via SSF Tävlingskalender på Idrott Online, senast fredag 29 januari.
Ingen efteranmälan.
Med anmälan godkänner du att namn publiceras på internet i startoch resultatlistor.

Max startande

Vi kommer begränsa antalet till 60 st startande i respektive klass. Vid
fler än 60 startande så prioriteras i första hand åkare från
Västerbotten. I andra hand åkare från andra distrikt.
Inom respektive grupp sker en prioritering enligt FIS punkter, de som
inte har punkter lottas in.

Anmälningsavgift

Seniorer 140 kr.
Vid inställd tävling pga kyla faktureras 50% av anmälningsavgiften.
Anmälningsavgiften faktureras i efterhand.

Ombyte/Dusch

Det finns ingen möjlighet till ombyte eller dusch.

Servering

Vi kommer inte erbjuda någon försäljning av mat eller dryck.

Upplysningar

Tävlingsledare Mattias Abrahamsson, 070-656 11 60

Temperatur

Beslut om inställd tävling presenteras på hemsidan senast kl 10.00
tävlingsdagen. https://www.ifkumea.com/start/?ID=163113

Tävlingsregler

Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller.
Tävlande, funktionärer och åskådare medverkar i, resp. besöker
tävlingen på egen risk.

Välkomna till ett något försenat Decemberrace önskar
IFK Umeå Skidor

