Kimstad GoIF Skid- & Motion inbjuder till

Final Race
Östergötland
söndagen den 29 mars 2015
Välkommen till en trivsam avslutning på skidsäsongen i Östergötland i en sista skidtävling som arrangeras
vid Yxbacken, Norrköping. Det är även i samband med tävlingen prisutdelning för årets Tour de Ski
Östergötland.
Tävlingsformen avgörs i sista stunden beroende på hur mycket vädret tär på snön inför tävlingsdagen,
men tanken är att genomföra en skicross-sprinttävling i botten på stora backen, först individuellt tidskval
och sedan masstarter klassvis med startuppställning enligt tidskvalet. Det är alltså ej tänkt att vara
utsträckta A-, B-, C-finaler utan hela klassen sticker iväg samtidigt i masstarten. På så sätt hoppas vi att
det blir en tävling som blir rolig och intensiv utan långa väntetider.
Tävlingsplats

Yxbacken, Norrköping, vägvisning från riksväg 55, parkering i anslutning till backen
(GPS koordinater N58.67089, E16.13617)

Klasser

H17H15-16
H13-14
H11-12
H9-10
H7-8
Miniskida 0-6 år

Start kval

Individuellt tidskval med startintervall 20 sekunder startar kl 13.00 i omvänd
klassordning, dvs H17- och D17- först och miniskida sist så att kvalet flyter på snabbt.

Start final

Masstart för hela klasser med beräknad första starttid kl 13.45 och därefter täta och
snabba klasstarter. Startuppställning i varje klass enligt tidskvalet.

Åkstil

Fri teknik

Anmälan

Ordinarie anmälan senast torsdag 26 mars. Efteranmälan fram till 12.00 tävlingsdagen
(50% tillägg på avgiften). OBS! ring in efteranmälan enligt kontakt nedan om du inte är
på plats till 12.00. Ordinarie anmälan i första hand via Idrott Online, i andra hand via
kontakt nedan.

Anmälningsavgift

40 kr för barn upp till 8 år, 90 kr för HD 9-16 år och 90 kr för HD17- (sänkt avgift för att
främja deltagande i vuxenklasserna). 50% tillägg vid efteranmälan i tävlingsklasserna.
Avgift faktureras i efterhand till klubbarna alternativt betalas kontant på plats.

D17D15-16
D13-14
D11-12
D9-10
D7-8

Godkännande

Startlistor, resultatlistor och bilder från tävlingen kommer att publiceras på hemsidan.
Genom er anmälan godkänner ni publiceringen.

Nummerlappar Nummerlappar hämtas ut vid tävlingssekretariatet innan första start.
Låneutrustning

Det finns möjlighet att låna komplett utrustning på plats för barn och ungdomar

Priser och
Prisutdelning

Priser för dagens tävling och Tour de Ski efter sista målgång, ca kl 14.30

Servering

Lättare fikaservering finns!

Resultat

Meddelas av speakern, anslås på resultattavlor och på hemsidan.

Hemsida

www.kimstadgoif.nu se under Skid- & Motion

Kontakt

Laila Braam, braam@telia.com, 0705-27 32 36
Jonas Braam, Jonas.Braam@telia.com, 0733-22 32 22

Varmt Välkomna önskar Kimstad GoIF Skid- & Motion
och
Östergötlands Skidförbund

