PM FÖRETAGSSPRINTEN 22/2-2019
Laget
Ett lag består av fem personer, fyra åkare och en lagkapten/reserv. Av dessa fem deltagare ska det vara minst två av varje kön (kvinna/man). Vi kommer att behöva en slutgiltig
laguppställning som lämnas in vid lagledarmötet.
Lagledarmöte
Obligatoriskt lagledarmöte med information i kåtan på Rådhustorget kl.15.00
Nummerlappar
Kommer att delas ut på lagledarmötet
Preliminära tider:
Kvartsfinal 1, 16.10					
Kvartsfinal 2, 16.25
Länsförsäkringar Västerbotten				Team Hi5
Region Västerbotten					Norra Lag 2
Norra Lag 1							Balticgruppen Team 1
Team Umeå kommun					
Team Umeå kommun lag 2
				
Kvartsfinal 3, 16.40					
Kvartsfinal 4, 16.55
Umeå Energi lag 2					
Umeå Energi lag 1
Balticgruppen Team 2					Team ÅF
Vakin								Swedbank
SCA Trädtopparna					NCC
Semifinal 1			
Semifinal 2		
17.20 				17.32		
“Andra chansen” 		B-Final			A-Final
17.44				17.55				18.07
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Ettan och tvåan i varje kvartsfinal, samt fyra tider går vidare till semifinal
Semi 1: 1:a kvart 1 och 2, 2:a kvart 1 och 2, tid 1 och tid 4 av de lag som ej kvalificerat sig
på placering.
Semi 2: 1:a kvart, 3 och 4, 2:a kvart 3 och 4, tid 2 och tid 3 av de lag som ej kvalificerat sig
på placering.
A-final: 1:a och 2:a semi 1, 1:a och 2:a semi 2 + 2 tider av de lag som ej kvalificerat sig på
placering.
B-final: Övriga lag från Semi 1 och semi 2.  
Av de utslagna lagen från kvartsfinalerna får varje lag utse två åkare av olika kön att
ställa upp i “Andra chansen” -en sprint på två varv/åkare, med växling mellan. Pris kommer att delas ut till det lag som är snabbast i mål. Efter avslutade lopp ser vi gärna att
åkarna hejar på övriga lopp och laddar för after ski.

Tävlingsplats
Start och mål vid Rådhusparken i centrala Umeå. Se banskiss på hemsidan.
Tävlingsregler
Sprinten sker i klassisk teknik. Överträdelser av teknik och uppkomna obstruktioner leder
till reprimand från Juryn/ tävlingsledningen i form av tidspåslag Valfri mix av damer och
herrar, men minst två av varje. Svenska skidförbundets regler gäller. Åkare och publik
deltar på egen risk.
Växling
Varje deltagare åker ett varv per heat, ca 0,6km. Växling sker på anvisad plats vid startoch målområdet genom att åkaren klappar nästa åkare i ryggen. Växlingszonen är ca
20m.
Träning
15:15- 15:45 är officiell tid för träning i spåren för företagssprinten.
Prisutdelning
Alla deltagare i företagssprinten får medalj. Prisutdelning sker i kåtan på Rådhustorget
direkt efter finalerna.
After ski
På torget kommer det att finnas en stor kåta med matservering och underhållning, läs
mer på denna länk. Till detta ingår fem biljetter för varje lag, men det går att köpa till fler
biljetter vid intresse. På after skin kan alla tävlande och publik träffas efter loppen och
diskutera valla och eventuella spurtuppgörelser.
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