
Söndag 19 februari 2023 Pumpen/Falun

Klasser/tävlingsform:
D 0-8  H 0-8  D 9  H 9  D 10  H 10  D 11 
H 11  D 12  H 12  D 13  H 13  D 14  H 14
D 15  H 15  D 16-  H16-

Tidsschema:
10:00  Start prolog klasserna D/H 16-9, äldst startar först, startintervall prel. 15 sek,
  anpassas till antal deltagare. Var på plats i startfållan minst 3 minuter innan start.

11.00 ca. Gruppvis start med ca. 2-6 åkare för D/H 0-8. 
  Föräldrar på skidor får gärna åka med de minsta runt banan. 
  Inga heat körs. Fritt antal varv på banan. Ingen tidtagning. 
  Resultatlista presenteras utan tid i bokstavsordning. Prisutdelning direkt vid målgång.

12:00 ca.  Start finaler klassvis D/H 16-9 år. Finalheaten för D/H 16-9 fylls upp med max 
  6 deltagare. Bästa prologtider till A-final, o.s.v. Finaler körs i omvänd resultatordning
  med A-final sist. Den som vinner A-final vinner tävlingen.
  Inga heat körs med färre än 2 startande, vid t.ex 7 deltagare i en klass körs A-final
  med 5 startande och B-final med 2 startande. Startspår i finalheat väljs efter resultat
  i prologen, bästa tid väljer först. 
  OBS! Finalernas starttider är preliminära. Speakern upplyser om första starttid och
  där efter följer klasserna i fallande ordning med D 16- först ut.

Banan:
Banskisser finns uppladdade i Tävlingskalendern.
D/H 0-8 Skicross fri stil ca. 600 meter med teknikmoment.
D/H 16-9 Skicross fri stil ca. 900 meter med teknikmoment.

Uppvärmning:
Fri träning i tävlingsbanan mellan 09:00-09:50. Funktionärer kommer finnas ute längs banan under
testtiden och under tävlingen. Ev. begränsning kan förekomma. Möjlighet finns att värma upp på 
elljusspåret samt på fotbollsplanen. Ingen uppvärmning i banan under pågående prolog och finaler.

Teknik:
Fri teknik. Kommer att finnas ett klassiskt spår på banan för klassen D/H 0-8.

Start- och resultatlistor:
Startlistor läggs ut på hemsidan samt tävlingskalendern 17 februari och anslås på tävlingsplatsen.
Resultatlistor publiceras i Tävlingskalendern efter tävlingen. Prologresultat kan följas i SSF-LIVE.

Nummerlappar & Chip:
Nummerlappar och chip upphämtas klubbvis innan start. Inga chip för D/H 0-8. 
Samma nummerlapp och chip i prolog och final. Nummerlapp och chip återlämnas efter 
sista målgång. Ej återlämnad nummerlapp debiteras straffavift 300 kr/nummerlapp. 
Ej återlämnat chip debiteras 1000 kr/chip.  
 

KORSNÄSLOPPET



Lagledarmöte:
Klubbstugan kl.09:30 med Thomas Ekhammer, Tävlingsledare.   

Prisutdelning:
D/H 0-8 får pris vid målgång. D/H 16-9 klassvis ca. 15 minuter efter A-final i resp. klass. 
Priser till ALLA deltagare!

Tävlingsregler:
Tidigare nämnt tävlingsform, i övrigt enligt Svenska Skidförbundets tävlingsregler.
(Rekommendationer för ENKLA LÄNGDSKIDTÄVLINGAR). Ur spår gäller inte i finalerna men 
man får inte hindra snabbare åkare genom att byta ”åkriktning” för att blockera. Fair play!

Tävlingsplats/ombyte/m.m.
Pumpen Friluftsområde, Hosjö, Falun. Sundbornsvägen 14.
Tillgång till dusch, omklädningsrum och toalett i klubbstugan. 
Försäljning av hamburgare, korv, fika och dryck i kiosk.  

Parkering:
Parkering finns i anslutning till arenan, följ skyltning samt parkeringsvakternas anvisningsar.

Allt åkande sker på egen risk.

Tillsamans gör vi detta till en underbar söndag.  
 

Stort tack till våra sponsorer!

Runes sport, Ski Team Sweden, Orkla Care, Herdins Färgverk 
Bike & Accessories Dalarna, Markgruppen, Repic, Bilfinger


