PM FÖRETAGSSPRINTEN 16/2-2018
Laget
Ett lag består av fem personer, fyra åkare och en lagkapten/reserv. Vi kommer att behöva
en slutgiltig laguppställning som lämnas in vid lagledarmötet.
Lagledarmöte
Obligatoriskt lagledarmöte med information på cafe FIKA kl.15.00
Nummelappar
Kommer att delas ut på lagledarmötet
Tävlingen
Starten kommer att ske efter finalen av elitåkarnas Stadssprint. En kort paus sker efter
målgång och sedan startar första heatet i företagssprinten. Beräknad starttid är ca.18.00.
Preliminära tider:
Kvartsfinal 1
Kvartsfinal 2
18.00 			
18.30 			

Kvartsfinal 3
19.00 			

Semifinal 1		
20.15 			

“Andra chansen” Final
21.15			
21.30

Semifinal 2		
20.45			

Kvartsfinal 4 		
19.30 		

De tolv snabbaste tiderna från kvartsfinalerna går till semifinal, därefter går sex lag till final.
Av de 12 utslagna lagen från kvartsfinalerna får varje lag utse en åkare att ställa upp i
“Andra chansen” -en individuell sprintetapp på ett varv, med pris till den som är snabbast
i mål. Efter avslutade lopp ser vi gärna att åkarna hejar på övriga lopp och laddar för after
ski. Varje deltagare åker ett varv per heat, ca 1.5km.

www.umeastadssprint.se

Tävlingsplats
Start och mål kajen vid kulturhuset Väven centrala Umeå. Se banskiss på hemsidan.
Tävlingsregler
Sprinten sker i klassisk teknik, valfri mix av damer och herrar. Svenska skidförbundets
regler gäller. Åkare och publik deltar på egen risk.
Växling
Växling sker på anvisad plats vid start- och målområdet genom att åkaren klappar nästa
åkare i ryggen. Växlingszonen är ca 20m.
Serviceutrymme
Begränsat utrymme finns i tullkammaren vid startområdet för omklädning och service.
OBS! Ej avsett för fluorpulver och dylikt pga ventilation och brandlarm.
Uppvärmning
Ingen uppvärmning får ske i spåren innan elitåkarnas sprint är avslutad. Därefter följer en
kort paus innan företagssprinten startar.
Träning
09.45-10.30 är officiell tid för träning i spåren, både för FIS-tävlingen och
företagssprinten.
Prisutdelning
Alla deltagare i företagssprinten får medalj. Prisutdelning sker direkt efter finalerna.
After ski
Vi presenterar stolt Gotthards krog som Umeå stadssprints officiella afterski som öppnar
kl 15:00 på fredag den 16/2. Kom som du är, antingen med pjäxor på eller utan. Läs mer
på denna länk.
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