PM
Svenska mästerskapen i längdskidåkning för seniorer 9-11 Februari 2021
Tävlingsplats

Borås Skidstadion, Vägvisning från RV40, Avfart 88.

SM-kansli

Borås SK, Borås Skidstadion.

Öppettider

Söndag 7 februari kl. 1300-19.00
Måndag 8 februari kl. 08.00-19.00
Tisdag 9 februari kl. 06.00-19.00
Onsdag 10 februari kl. 06.00-19.00
Torsdag 11 februari kl. 07.00-18.00

Lagledarmöten

Söndag 7/2 Informationsmöte Digitalt 18.00
Måndag 8/2, Borås Skidstadion, Digitalt kl 18.00.
Tisdag 9/2, Borås Skidstadion, Digitalt kl 19.00.
Onsdag 10/2, Borås Skidstadion, Digitalt kl 18.00.

SM-organisation

Se hemsidan, skidsm21.se

Jury, TD

Robert Erixon, Örebro
ass TD: Björn Westerström, Linköping

Tävlingsregler

SSF:s tävlingsregler årg. 2020

Tävlingsprogram

Se hemsidan, skidsm21.se

Blomstercermoni

Placering 1-3 direkt efter målgång
Prel.tider: Tis: 09.50 15.50 Ons: 12.50 Tors: 11.30 13.45

Prisutdelning

Ca 30 min efter målgång på resp. tävling på Borås Skidstadion

Stadion

Se hemsidan skidsm21.se.

Banor

Se hemsidan skidsm21.se.

Nummerlappar
o Chip

Lämnas ut på Tävlingsexpedition, Borås Skidstadion
på morgonen innan tävling. Chip behålls alla dagar.
Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 300 kr.

Bennummerlappar

Skall bäras vid Sprint av samtliga som tävlar vidare efter prologen.
Vid Masstart ska samtliga bära bennummerlappar
Benlappen skall fästas väl synlig på HÖGER lår.

Vätska
Ingen vätska efter målgång pga Covid-19.
Langningsplats på avsett område. Se hemsidan skidsm21.se.
Chip

Sjukvård

Åkarna använder egna chip. Lånechip kan hyras. Kostnad 150 kr.
Extrachip lånas ut av arrangören. Behålls alla dagar.
Åkaren separerar chip och kardborreband efter sitt sista lopp.
Ej återlämnat hyrchip debiteras med 750 kr.

Omklädning o Dusch

Finns på skidstadion. Telefonnummer 0732-417277.

Servering

Finns ej pga Covid-19

Protester

Catering: Gastronomi 11, gastronomielva.se
Förbeställ gärna. Se hemsidan skidsm21.se.

Officiell resultatlista

Enligt SSF:s tävlingsregler, kostnad 500 kr som återbetalas vid
godkänd protest.
Inlämnas skriftligen till tävlingsexpeditionen senast 15 min efter
att inofficiell resultatlista anslagits.

Kvotering

Publiceras på hemsida fortlöpande.

Covid-19

75 Damer, 75 Herrar
SM arrangeras inte som en offentlig tillställning och vi
genomför tävlingen enligt ”Svenska Skidförbundets riktlinjer och råd för tävlingar”
vilket innebär:
❏ Det kan när som helst komma nya riktlinjer från myndigheter och SSF och därför kan
ny information komma med kort varsel och att det är deltagarnas ansvar att kontinuerligt
uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen.
❏ För snabb informationsspridning kommer vi att använda tävlingens hemsida
skidsm21.se
❏ Alla deltagare, ledare, funktionärer och föräldrar har ett gemensamt ansvar att följa de
allmänna rekommendationerna från FHM
❏ Vi uppmanar föreningar att minimera antalet medföljande på tävling
❏ Vi kommer inte att erbjuda mat-/dryckesförsäljning
❏ Gemensamma omklädningsrum för omklädning/dusch kommer inte att erbjudas
❏ Det kommer att finnas restriktioner om vilka som får befinna sig på banan och
tävlingsområdet
❏ Alla bär munskydd! Test, uppvärmning och tävling görs utan munskydd.

Tävlande, ledare, funktionärer och publik närvarar på
egen risk.
Varmt välkomna till Senior SM 2021 i Borås

