
 

PM 100M SUPERSPRINT 13 APRIL 2018 
 

Tävlingsexp. Brasrummet i Ramundberget  
 
Tävlingsplats:         Nedanför Fjällgården i Ramundberget 
 
Nummerlappar:     Hämtas på tävlingsexpedition från kl.10.30. 
                                 De som går vidare hämtar nya nummerlappar i tävlingsexpeditionen. 
 
Lagledarmöte:        onsdag 11/4 kl.17.00  Plats: Hotell Bruksvallsliden  
 
Åkteknik:                Fri stil  
 
Banlängd:               100 m. 
 
Första start: Kl.12.00 (Prolog). Alla klasser kör prolog i en följd.  

 
   Start/Finaler: ca 13.30 - Tidsschema anslås vid tävlingsexpeditionen och startplatsen. 

 
Skidtest/uppv: Elljusspåret  
 
Klasser:    D 17 år och uppåt, H 17 år och uppåt 
 
Startordning:         Efter FIS-ranking sprint.  
 
Tävl.upplägg:         Prolog med 20 sek intervall där de bästa 32 går vidare till finaler.  

         Finalerna körs med 2st i varje heat där en går vidare. 
 
Stege finaler:          32 stege: 1an möter 32an, 2an möter 31an osv. 16 möter 17.  

         Enligt SSF:s stege för Knockout sprint, utan B-final 
 

 Korridor finaler:    Den med bäst kvaltid väljer  
 
Tidtagning: Tidtagning i prolog körs med chip. Obs! Medtag eget chip. Utländska  

         åkare lånar chip. Finaler med klappstart. 3st måldomare/jury. Tjuvstartsregel 
 

Efteranmälan:        I mån av plats senast torsdag 12/4 kl:17.00.  
 

Prisutdelning: I målområdet direkt efter avslutade finaler.  
   
Priser: 2 priser delas ut per klass 1:a 10.000 SEK, 2:a 2.500 SEK  

En veckas lån av Volkswagen-bil lottas ut. 
 
Dusch/ombyte:      Ramundbergets Fjällgård, receptionen. Kvalnummerlapp som duschbiljett.  
  
Sjukvård:               Backläkare och skidpatrull i Ramundberget  
  

 
 
 
 
 



 
  
Tävlingsorg:           Tävlingsledare: Mikaela Sundbaum / +46 730406200  
                                 Ass Tävlingsledare: Eva Nystedt  / +46 705505162 
                                 Sekretariat: Cristina Persson / +46 768074199 
                                 Banchef:  Anders Niemi / +46 706855462 

         Tidtagningschef: Staffan Lidén / +46 703480956  
 
Tävlingsjury:          Mikaela Sundbaum, Magnus Elmkvist, Patrik Håkansson  
 
Tävlingsregler:       Svenska Skidförbundets regler. Allt deltagande på egen risk  
 
Öppen klass: Efter avslutade elitklasser, preliminär starttid kl.15.00, körs öppen klass. 

Anmälan på plats i tävlingsexpeditionen i Ramundberget, kostnad 100 kr per 
person. Swish, jämna kontanter eller kortbetalning. Öppen klass kan ej 
anmälas via Idrotten Online. Från 9 år och uppåt. Fri teknik, banlängd 100 
meter. Tävlingen körs antingen en och en eller med möjlighet att utmana 
någon i en duell. Tidtagning med fotocell, chip där man väljer att åka två 
stycken samtidigt. 
En veckas sommarboende i lägenhet i Ramundberget lottas ut bland alla 
startande.  

 
 
 
 
 


