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PM UMEÅ STADSSPRINT (UPPDATERAT 22/2)
TIDER OCH KLASSER
Lördag den 23 februari, Klassisk stil.
14.40 Preliminär start prologer, blockstart
Startordning D21, D17-20, H21, H17-20 enligt startlista
Enligt FIS-lista
FINALHEAT
Heatschema presenteras på lagledarmötet.
Heat D21 och H17-20 enligt “16-stege”
Heat H21 och D17-20 enligt “30-stege”
Första finalheat 16.10
TÄVLINGSEXPEDITION
I kåtan på Rådhustorget, se banskiss.
NUMMERLAPPAR
Nummerlappar för prologen hämtas i tävlingsexpeditionen från kl.12.30-14.00.
Anmälningsavgiften ska vara betald före uthämtning.
Nya nummerlappar till finalheaten finns för avhämtning from ca.15.40 i speakervagnen.
Bennummerlapp H21 och D21 fästes utsidan vaden på HÖGER ben.
STRYKNINGAR
Meddelande om strykningar lämnas på tävlingsexpeditionen eller till lagledarmötet.
LAGLEDARMÖTE
12.00 i tävlingsexpeditionen

www.umeastadssprint.se

CHIP
Eget chip används. Sätts på valfritt ben.
Hyra av chip kostar 150 kr/tävlingsdag. Ej återlämnat hyrchip debiteras 750 kr.
VALLAOMRÅDE
Före och under sprintheaten finns en begränsad yta nära startområdet för vallaställ, se
banskiss.
BANOR/SPÅR/UPPVÄRMNING/TESTNING
Se banskiss!
Officiell träning: 9.00-9.45, innan Laxspelen (ungdomstävling)
Banan är öppen 14:00, direkt efter avslutat Laxespel, fram till 10 min innan första prologstart om inte annat meddelas på lagledarmötet
Banan är öppen efter sista målgång i prologerna fram till 10 min innan första heatstart
om inte annat meddelas på lagledarmötet.
Det är INTE tillåtet att åka/värma upp i tävlingsspåret under tävling.
Pistning sker natten mot fredag, samt eventuellt på lördag, vid behov.
RESULTAT/PROTESTER
Preliminära resultat anslås på anslagstavlan vid mål. Efter protesttidens utgång eller
efter juryns behandling av inkomna protester anslås de officiella resultaten vid starten.
Det är inte möjligt att lämna in protest under sprintheatens gång.
AVBRUTEN TÄVLING
Anmälan om avbruten tävling lämnas omgående in till tävlingsexpeditionen.
OMKLÄDNING/TOALETTER
Toaletter finns för åkare vid starten, se banskiss.
PARKERING
All parkering under tävlingsdagen hänvisas till de större parkeringarna i centrala Umeå
tex Parkeringshuset Parketten.
PRISCEREMONI / PRISUTDELNING
Prisceremoni sker i tävlingsexpeditionen direkt efter finalen.
SERVERING
Servering finns i anslutning till tävlingsområdet, samt i tävlingsexpeditionen.
UPPLYSNINGAR
Tävlingens webbsida
TÄVLINGSREGLER
FIS/ICR-regler. Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på egen
risk.
ORGANISATION
Tävlingsexpedition
IFK Umeås kansli 		
+46 (0)90 77 37 08
Tävlingsledare 		
Mattias Abrahamsson +46 (0)70 656 11 60
Bitr.tävlingsledare		
Stefan Bygdeson 		
+46 (0)73 026 61 78
Tävlingssekreterare
Anton Jonsson
+46 (0)70 262 77 68
Banchef				
TD				Thomas Granlund
TDA				
Catharina Lysell Bergström
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