INBJUDAN
Stafett-DM
Söndagen den 23 januari 2022
Vi är mycket glada att kunna bjuda in till stafett-DM som blir en teamsprint på Täby
konstsnöspår.
Tävlingen kommer att genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vi ber deltagare läsa nyheter och PM noga då förutsättningar kan ändras
med kort varsel.
Tävlingsplats:

Täby Konstsnöspår på Arninge golfbana

Teknik:

Klassisk stil

Start:

Masstart

Första start:

Klockan 10.00 söndagen den 23 januari, 2022

Arrangör:

Täby IS Skidor

Klasser:
H/D 9-10 (ej DM-klass)
H/D 11-12
H/D 13-14
H/D 15-16
H/D 17-20
H/D 21
H/D 35
H/D 40
H/D 45
H/D 50
H/D 55
H/D 60
H/D 65
H/D 70

Banlängd:
Ca 0,65 km. Samma bana för samtliga klasser.
Banlängden kan komma att ändras något, slutgiltig banlängd meddelas i PM.
Tävlingsupplägg:
Teamsprint, klassisk stil
Två åkare per lag, varje åkare åker banan 2-4 gånger (beroende på klass)
H/D9-10: två sträckor per åkare (fyra per lag)
H/D11-16: tre sträckor per åkare (sex per lag)
H/D17-50: fyra sträckor per åkare (åtta per lag)
H/D55 och äldre: tre sträckor per åkare (sex per lag)
Första start kl 10, vi börjar med de yngsta klasserna.
Beroende på antalet anmälningar per klass kan klasser startas samtidigt.
Anmälan och laguppställning
Meddelas tävlingsledningen via mail till maja.thermaenius@gmail.com
• Lag anmäls senast tisdag 18 januari
• Efteranmälan i mån av plats senast fredag 21 januari, då till dubbla
anmälningsavgiften
• Laguppställning meddelas senast lördag 22 januari kl 16.
Anmälningsavgift:
400 kr per lag
Anmälningsavgiften faktureras klubben i efterhand.
Vid inställd tävling faktureras ingen anmälningsavgift.
Nummerlappar:
Hämtas utomhus och klubbvis från 09.00.
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 300 kr.
Omklädning:
Ingen dusch och omklädning.
Bajamajor finns på området.
Servering:
Möjligen finns en enkel servering på området. Meddelas i PM. Betalning med Swish.
Parkering:
P-platser finns i anslutning till tävlingsplatsen.
Tävlingsregler:
Svenska Skidförbundets regler. Allt deltagande sker på egen risk.
Information
Inbjudan, PM, startlista, resultat anslås på www.tabyisskidor.se
Tävlingsledning:
Tävlingsledare Maja Thermaenius maja.thermaenius@gmail.com, 073 373 2469
Bitr tävlingsledare Fredrik Strömblad gubbe2009@gmail.com, 070 333 3498
Tidtagning:
Ingen tidtagning, enbart placering.

Resultat:
Annonseras på www.tabyisskidor.se
Priser:
DM-plaketter till åkare i lag som placerar sig 1-3 i klasserna H/D11-12 och äldre.
Prisutdelning sker så snart som möjligt efter sista målgång i respektive klass.
Priser till alla åkare i H/D9-10, pris erhålls i anslutning till målgång.
Covid-19:
Tävlingen är inte en offentlig tillställning, följande gäller:

❏
❏
❏
❏

Det kan när som helst komma nya riktlinjer från myndigheter och SSF och därför kan ny
information komma med kort varsel och att det är deltagarnas ansvar att kontinuerligt
uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen.
För snabb informationsspridning kommer vi att använda tävlingens hemsida
www.tabyisskidor.se
Alla deltagare, ledare, funktionärer och föräldrar har ett gemensamt ansvar att följande
allmänna rekommendationerna från FHM
Det kan komma att finnas restriktioner om vilka som får befinna sig på banan och
tävlingsområdet

Välkomna till en härlig skiddag på Täby Konstsnöspår
önskar Täby IS Skidor!
Mer information kring våra arrangemang se tabyisskidor.se

