PM KNALLCROSSEN 14 APRIL 2019
Tävlingsexpedition: Vinterstudion på skidstadion i Bruksvallarna.
Öppet söndag kl 07.00-10.30
Tävlingsplats:

Skidstadion i Bruksvallarna.

Nummerlappar:

Hämtas vid tävlingsexpeditionen på skidstadion söndag.
Strykningar lämnas in senast kl.08.00 till tävlingsexpeditionen.
Förälder som åker med i H/D 0-8 år ska ha väst på sig, fås vid start.

Starttid:

Första start kl.09.00

Startordning:

H 11-12, D 11-12, H 0-10, D 0-10, H 13-14, D 13-14, H 15-16, D 15-16, H 17-18,
H 19- , D 17-18, D 19 –, H/Dmotion

Bansträckning:

Alla åker samma bana
Start ovan bommen till Mittåkläppsvägen, på norra sidan av byn.
Transport till start för störtloppet ombesörjs av åkarna själva. Bäst är att åka skidor/gå till
startplatsen. Följ anvisning från skidstadion, ca 20 min gångtid. Det går även att ta bil.

Provåkning:

Lördag den 14 april från kl.16.00. Besiktning i låg fart. Arrangören
kan ej ansvara för åkarnas säkerhet då spårvakter saknas.
OBS! Se upp för korsande bilväg.

Viktigt:

 bligatoriskt med hjälm för alla deltagare. Medtag egen hjälm, alpin eller hockeyhjälm.
O
Ej cykelhjälm.
Tävlingsbanan är avstängd för träning under tävlingsdagen.
OBS! Inga åskådare i tävlingsbanan. Utnyttja publikspår samt transportspåret.
Respektera avspärrningar och spårvakter.

Tidtagning:

EQ Timing. Tidtagning sker med fotocell, chipet i nummerlappen identifierar åkaren.

Efteranmälningar: I mån av plats senast torsdag 11/4 kl:17.00. Därefter mottages inga efteranmälningar.
Kläder:

Arrangören ombesörjer nedtransport av kläder från startplatsen under tävlingsdagen.
Dessa finns sedan att hämta i målområdet. Skoter avgår ca var 15:e minut, fasta avgångar.

Dusch/Ombyte:

Hotell Bruksvallsliden, kod fås i receptionen.

Sjukvård:

Sjukvårdspersonal finns på skidstadion
Kontakta +46703957942

Huvudsponsor:

Knallcrossen är kvalificering till en Heatcross final.
Prologen körs som ett störtlopp på längdskidor från ovan byn ner till skidstadion. Alla åker samma bana. De tio
snabbaste i varje ungdomsklass kvalificerar sig till HeatCross finalen som körs i en kort teknikbana.
Där körs 2 semifinaler/klass med fem startande i varje semifinal-heat. 1:an och 2:an från varje heat går vidare till
finalheat där vinnaren i varje ungdomsklass koras. Vinnarna i respektive HeatCrossfinal i klasserna D/H 0-10
tom D/H 15-16 går vidare till Utmaningen, där de får möta en världsstjärna i samma bana.
Utmaningen körs med en herr- och en damfinal där ett system med tidshandikapp även ger de yngsta chansen att
besegra sin idol.
I klasserna H 17-18, H 19-, D 17-18 och D 19- kvalificerar sig de fem snabbaste till HeatCross finalen.
Motionsklass åker endast störtlopp.
HEATCROSSFINAL
Start:
Senast 30 minuter efter sista målgång i störtloppet. T-shirt fås på start och används istället
för nummerlapp.
Startordning:

H 0-10, D 0-10, H 11-12, D 11-12, H 13-14, D 13-14, H 15-16, D 15-16,
H 17-18, D 17-18, H 19- , D 19 -, H/D Motion

Utmaningen:

Heatcross-segrarna i ungdomsklasserna möter en världsstjärna

Prisutdelning:

Direkt efter varje avslutat heat. Medalj till alla. Hederspris till finalisterna.
Finalisterna får också behålla sina tröjor.

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare:
Ass. Tävlingsledare:
Sekretariat:
Banchef:
Stadionchef:
Tidtagningschef:

Tävlingsregler.

Åke Ekblom
Sandra Landén
Cristina Persson
Sofia Myhr
Lars Sundmark
Marko Hakala

Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Deltagande sker på egen risk.

LYCKA TILL!

Huvudsponsor:

+46 706940399
+46 706791767
+46 768074199
+46 706693906
+46 705135924
+46 706739892

