PM

Decemberloppet
Söndag 12/12
IFK Umeå Skidor har nöjet att bjuda in till andra upplagan av Vildmannaloppet.
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.
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinerade och ovaccinerade:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skyddadig-och-andra/nationella-allmanna-rad-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

Datum

Söndag 12 december 2021

Tävlingsplats

Nydala Konstsnöspår, Tävlingsbanan öppnar kl.9.30

Första start

Kl. 11.00

Startlistor

Publiceras på fredag eftermiddag på följande länk:
https://ext.nytatime.se/race/?race=poXeq22Nqaj35wWMs&startlist=1

Resultat

Inga resultat anslås på plats. Liveresultat kan ses på följande länk:
https://ext.nytatime.se/race/?race=poXeq22Nqaj35wWMs

Tävlingsklasser

Decemberloppet söndag 12/12
Klasser
Distans
HD8
1 km
HD9, HD10
2,1 km
HD11, HD12, HD13
4,2 km
HD14, HD15, HD16
6,3 km
HD17-18, HD19-20, HD 21 8,4km
Öppen 1
2,1 km
Öppen 2
4,2 km

Teknik
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil
Fristil

Tidtagning
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Lagledarmöte

Kommer att ske digitalt lördag 11 december 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. 9.30 utanför Vitan.
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 500 kr.

Prisutdelning

Prisutdelning sker utomhus i tre block, HD8-HD13, HD14- HD16 samt
HD17-18 –HD21, i nära anslutning till sista målgång för den grupp som
startar sist i varje block. Alla deltagare får ett pris.

Uppvärmning

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

Anmälan

I och med deltagande godkänner du att namn publiceras på internet i
start- och resultatlistor.

Anmälningsavgift

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

Ombyte/Dusch

Det finns möjlighet till ombyte eller dusch i Vitan.

Servering

Vi kommer erbjuda försäljning hamburgare och dryck samt bjuder alla
tävlande på glögg och lussebullar.

Upplysningar

Tävlingsledare Mattias Abrahamsson, 070-656 11 60

Temperatur

Beslut om eventuellt inställd tävling presenteras på hemsidan senast kl
7.30 tävlingsdagen. https://www.ifkumea.com/start/?ID=163113
Köldgräns -15 C
Länk till väderstation i Umeå som brukar ha samma temperatur som på
Nydala http://www8.tfe.umu.se/weather-new/

Tävlingsregler

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

Tävlingsjury

Mattias Abrahamsson, Stefan Sehlstedt samt en person från
lagledarmötet.
Ev. protest skall inlämnas skriftlig till tävlingsledaren senast 15 min
efter målgång. 800kr ska medfölja protesten som återfås om protesten
godkänns.

Välkomna till Decemberloppet önskar IFK Umeå Skidor

