INBJUDAN
Stafett-DM Sprintstafett
Lördagen den 30 januari 2021
Vi är mycket glada att trots omständigheterna kring pandemin kunna bjuda in till en
tävlingsdag inom ramarna för de regler som kommer att råda enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Stafett-DM i Stockholms Skidförbund arrangeras därför i år utan publik och är inte en
offentlig tillställning och är endast öppen för åkare inom distriktet.
Vi vill också betona vikten för deltagare att läsa nyheter och PM noga då förutsättningar kan
ändras med kort varsel både utifrån vilka åldersklasser som får deltaga till att tävlingen ställs
in (finns risk att H/D 9-10 får utgå pga SSF´s pandemiregler).
Vi kommer tyvärr enbart erbjuda Stafett-DM för åldersgrupperna H/D 9 år t.o.m H/D 16 år.
Tävlingsplats:

Täby Konstsnöspår på Arninge golfbana

Teknik:

Fri teknik

Första start:

Klockan 09.00 lördagen den 30 januari, 2021

Arrangör:

Täby IS Skidor på uppdrag av Stockholms Skidförbund

DM-Klasser:
H/D 9-10 (ej DM-klass, parsprintstafett 2 åkare/lag x 2 sträckor/åkare x 0,6 km/sträcka)
H/D 11-12 (parsprintstafett 2x2x1 km)
H/D 13-14(parsprintstafett 2x3x1 km)
H/D 15-16 (parsprintstafett 2x3x1 km)
Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop klasser för att DM-status skall uppfyllas.
Minst tre lag i en klass måste starta.
Arrangörerna förbehåller sig rätten att justera banlängd beroende på snöförhållanden.
Anmälan:
Anmälan mailas till eva@nystedt.se senast onsdag 27/1-2021.
OBS! – INGA EFTERANMÄLNINGAR PÅ PLATS.
Anmälningsavgift:
H/D 9-16 år 400 kr per lag.
Anmälningsavgiften faktureras klubben i efterhand.
Nummerlappar:
Hämtas utomhus och klubbvis från 08.00.

Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 300 kr.
Ej återlämnad tidtagningschip debiteras med 1000 kr.
Omklädning:
På grund av rådande pandemi erbjuder vi inga dusch- och ombytesmöjligheter.
3 st bajamajor finns på området.
Parkering:
P-platser finns i anslutning till tävlingsplatsen. Följ P-vakternas instruktioner.
Tävlingsregler:
Svenska Skidförbundets regler. Allt deltagande sker på egen risk.
Tävlingsledare:
Eva Nystedt, 070-550 51 62 och Eva-Lena Karlsson (ass tävlingsledare), 072-72 72 932
Jury:
Eva Nystedt, Eva-Lena Karlsson, Erik Björelind (TD och Stockholms Skidförbund)

Covid-19:
Stafett-DM arrangeras inte som en offentlig tillställning och vi genomför tävlingen enligt
”Svenska skidförbundets riktlinjer och råd för tävlingar” vilket innebär:
❏ 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
❏ Vi uppmanar föreningar att minimera antalet medföljande på tävling
❏ Vi kommer inte att erbjuda mat-/dryckesförsäljning
❏ Gemensamma omklädningsrum för omklädning/dusch kommer inte att erbjudas
❏ Det kommer 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

