PM – LANDSBROSPRINTEN 2022-01-15

Landsbro IF Skidklubb hälsar alla tävlande, ledare och övriga hjärtligt välkomna till Landsbrosprinten
2022.
Under rådande omständigheter med ökad smitta avseende Covid-19 ber vi er noggrant läsa igenom
detta PM och följa riktlinjer som anges.
Vi ber deltagare och ledare att stanna hemma om ni är sjuka eller uppvisar förkylningssymptom.
Personer som är över 18 år som kan vaccinera sig men inte har gjort det bör ta särskild hänsyn och
vidta försiktighetsåtgärder. För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själv och andra
mot att bli smittad och undvika platser med trängsel.
Ledare, uppmana era tävlande att inte dela utrustning, vattenflaskor etc med varandra.
Vi ber varje förening, så långt det är möjligt, att begränsa antalet medföljande till tävlingen. Allt för att
minska eventuell trängsel som kan leda till ökad smittspridning.
Tävlingsplats:

Skidstadion, Landsbroparken.

Parkering:

Följ P-skyltar

Ombyte:

Inga möjligheter till ombyte/dusch inomhus tillhandahålls.

Nummerlappar:

Hämtas ut föreningsvis av en person. Utlämningen kommer ske på
angiven plats utomhus. Ej återlämnad nummerlapp debiteras er förening
med 500 kronor.

Lagledarmöte:

Inget formellt möte kommer ske, i stället kommer information delges via
speaker kl 09.30.

Starttider:

Prolog kl 11.00. Finalheat ca kl. 11.45

Banlängder:

D/H 0-8
D, H 9-10
D, H 11-12
D, H 13-14
D, H 15-16
D, H 17-20
D, H 21-70

Resultat:

Kommer att anslås på hemsidan samt löpande via live.skidor.com.
Observera att live.skidor.com troligtvis kommer att visa fel på klasser
som bara kör två finaler och där bästa platssiffra / prologresultat skall
ligga till grund för slutresultatet.

Prisutdelning:

Prisutdelning hålls utomhus (tid meddelas under tävlingen).

Servering:

Ingen servering inomhus. Viss servering kommer finnas tillgänglig
utomhus.

Regler:

SFFs tävlingsregler gäller, tävlingsformen är ”nationell sprint”. Tävlande,
funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på egen risk.
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