Kimstad GoIF Skid- & Motion inbjuder till

Final Race
Östergötland
söndagen den 29 mars 2015
Start-PM
Välkommen till en trivsam avslutning på skidsäsongen i Östergötland med en sista skidtävling som
arrangeras vid Yxbacken, Norrköping. Det är även i samband med tävlingen prisutdelning för årets Tour
de Ski Östergötland.
Ddet blir som planerat en skicross-sprinttävling i botten på stora backen, först individuellt tidskval och
sedan masstarter klassvis med startuppställning enligt tidskvalet. I finalerna delas eventuellt de stora
klasserna i två delar och startar med 30 sekunders startmellanrum.

Utmaning!

Föräldrar och ledare, det finns fortfarande chans att anmäla er på plats och vara med
i tävlingen. Det är roligt för barnen att se att ni också vågar och oavsett om ni åker
snabbt eller långsamt så är ni barnens idoler och förebilder! En vurpa, ett gott skratt
och en positiv inställning inspirerar!

Tävlingsplats

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

Tävlingsbana

Banans sträckning bestäms på plats timmarna innan start beroende på snötillgång.
Samråd och synpunkter från er klubbledare och föräldrar mottages tacksamt på plats.
För Knattemixen kommer banan vara kortare; för klasserna HD13-14 och uppåt
kommer det i finalen eventuellt vara två varv (men kvalet körs bara ett varv).
Målsättningen är att banan kommer att innehålla slalomportar både uppför och
nedför, tunnlar, snäva svängar samt utmanade uppförsbackar och nedförsbackar.

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 13.55 och därefter täta och
snabba klasstarter. Startuppställning i varje klass enligt tidskvalet samt ev delning av
stora klasser där de två delklasserna startar med 30 sek mellanrum. Nytt jämfört med
förra året är att även finalerna startas i omvänd startordning så att föräldrar och ledare
får sitt race avklarat direkt och sen kan hjälpa och heja på sina barn och
klubbkompisar.

Åkstil

Fri teknik

Anmälan

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.

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

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.

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.
Låneuttrustning

Det finns möjlighet att låna komplett utrustning på plats för barn och ungdomar, även
till vuxna finns viss utrustning

Priser och
Prisutdelning

Priser för dagens tävling och Tour de Ski efter sista målgång, ca kl 14.45

Servering

Grillade hamburgare, korv, fikabröd kaffe med mera. Lunchen och eftermiddagsfikat är
räddat!!!

Resultat

Meddelas av speakern, anslås på resultattavlor och på hemsidan.

Hemsida

www.kimstadgoif.nu se under Skid- & Motion och Tävlingar, Final Race

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

