Öppet DM i sprint för Uppland
Söndagen 28 januari 2018

Tävlingsplats: Tävlingen är flyttad till Gimo Ski Center på grund av snöbrist i Öregrund. Utrymmena i
byggnaderna på tävlingsplatsen är begränsade och det kan bli trångt i cafeterian och vid
prisutdelningen. Se till att vara ordentligt klädda och ta med ombyte och extra kläder. Följ anvisad väg
från bilparkeringen till tävlingsplatsen, allt för att minska slitaget på konstsnöbanan.
Omklädning: Vid ishallen, ca 200 m från cafeterian. Två rum för damer och två för herrar.
Klasser och banlängder: Klasser upp till H/D 13‐14 åker ca 700 m, och H/D 15‐16 och äldre åker

ca 900 m. Tävlingen utgör DM för H/D 11‐12 och äldre. H/D 0‐8 har ingen tidtagning.
Teknik och upplägg: Tävlingen går i klassisk stil på bana innehållande en brant uppförsbacke.
Tidtagning endast i prologen, medan övriga lopp avgörs på basen av placering. Klasserna H/D 0‐8 åker
en prolog och ett heat. Åkare från H/D 9‐10 och äldre åker tre lopp enligt nedanstående schema.
Följande klasser åker semifinaler och finaler tillsammans för att göra tävlingsdagen så kort som möjligt:
H0‐8 och D0‐8, D9‐10 och H9‐10, D15‐16 och D21, samt H15‐16 och H17‐20.
Antal i klass
<9 åkare
9 åkare
10 åkare
11 åkare
12 åkare
13 åkare
14 åkare
15 åkare
16 åkare

Semifinal
En semifinal (alla)
Två semifinaler (4+5 åkare)
Två semifinaler (5+5 åkare)
Två semifinaler (5+6 åkare)
Två semifinaler (6+6 åkare)
Två semifinaler (6+7 åkare)
Två semifinaler (7+7 åkare)
Två semifinaler (7+8 åkare)
Två semifinaler (8+8 åkare)

Final
Alla i a-final
6 i a-final, 3 i b-final
6 i a-final, 4 i b-final
6 i a-final, 5 i b-final
6 i a-final, 6 i b-final
6 i a-final, 7 i b-final
6 i a-final, 8 i b-final
6 i a-final, 9 i b-final
6 i a-final, 10 i b-final

Nummerlappar: Hämtas föreningsvis från 09.30 i cafeterian.
Lagledarmöte: 10.30 i målområdet, en representant per klubb.
Starttider: Prologens första start kl. 11.00. Intervallstart 15 s. Start för första semifinalen ca 12.15 och
för första finalen ca 13.45.
Cafeteria: Gimo IF Skidor står för försäljning i cafeterian.
Prisutdelning: Preliminärt i cafeterian, vid bra väder utomhus.
Tävlingsledning, TD och jury: Tävlingsledare Hans‐Olov Claesson (tel. 070‐5392761), bitr.tävlingsledare
Ulf Bergström, banchef Anders Adill. Teknisk delegat Joakim Sköld, Häverödals SK. Tävlingsjury består
av tävlingsledaren, TD samt representanter som utses vid lagledarmötet.
Övrigt: Deltagande sker på egen risk. Arrangören fritar sig allt ansvar för eventuella skador som
uppstår i samband med tävlingsarrangemanget.

Varmt välkomna önskar Öregrunds IK!

