PM Jukkasloppet och Kirunaspelen
Efteranmälan
Efteranmälan mottages i mån av plats mot 50 % förhöjd anmälningsavgift, senast 1 timme före första
start respektive dag.

Nummerlappar
Utlämnas föreningsvis från tävlingsexpeditionen med start 12.00 fredag, 8.00 lördag o söndag.
Ej återlämnad nummerlapp debiteras 500 kr.

Lagledarmöte
Kort genomgång 1 timme innan första start respektive dag inne i fiket.

Prisutdelning
Pris 0-8år direkt vid målgång lördag o söndag.
Övriga klasser prisutdelning skidstadion fredag o söndag ,tid anslås på tävlingsplatsen.
Prisutdelning för lördag stadshuset Kiruna, tid anslås på tävlingsplatsen.

Priser
0-8 år medaljer till alla.
Sprint 1- 3:e plats Pokaler, alla deltagare får pris.
Distans 1-3:e plats DH 9-14 år medalj, alla deltagare får pris.
Distans 1-6:e plats DH15-HD19-20 medalj +varupris, alla deltagare får pris.
Distans 1-3:e plats DH21-HD motion medalj + varupris, alla deltagare får pris.
Sprintstafett 1-3:e plats Medaljer.

Dusch o ombyte
Dusch o ombyte is ladan.
WC stadionbyggnaden och is ladan.

Vallautrymme
I mån av plats i is ladan.

Skidtest
Spår för skidtest är på bortre långsidan av stadion.

Valla test Skigo
Valla rekommendation ges varje tävlingsdag.

Försäljning
Kaffe och fika i stadionbyggnaden hamburgare på planen utanför.

Parkering
I anslutning till Matojärvi IP enligt anvisning av parkeringsvakter och skyltning

Spårkartor, startlistor och resultat
Anslås på anslagstavla samt på www3.idrottonline.se/IFKKiruna/ och
www3.idrottonline.se/JukkasjarviIF-Skidor/

Protester
Protest skall vara skriftlig och lämnas in till tävlingsexpeditionen senast 15 min efter anslagen
resultatlista och skall lämnas in av lagledare.

Sprint fredag
Start prolog 14:00, finaler ca 16.40
Prolog, 15 sekunders intervallstart.
Alla får åka finalheat, placering 1-6 A-final, placering 7-12 B-final osv. 1 minut mellan heaten, var i
god tid på plats inför finalheaten.
I finalerna är spåren märkta 1-6, startsignal via signalhorn.
Placering 1 i prologen startar i spår märkt ”1”, placering 2 startar i spår ”2” osv.
Om 2 eller fler åkare har samma tid i prologen går den med lägsta startnummer först.
Vid samma tid på placering 6 så får åkaren med lägsta startnummer starta i spår 6, övriga på samma
placering får starta i ett eget led bakom övriga.
Om det blir 3 eller färre i en final så start dem tillsammans med finalen före i ett eget led.
Varje åkare ansvarar själv för att man åker rätt sträcka, spåren är skyltade.

Distans lördag
Första start 10:00.
15 sekunders intervallstart 9-16 år, 30 sekunders intervallstart 17- motionsklass.

Parstafett söndag
Första start 10.00.
Varje åkare ansvarar själv för att man åker rätt sträcka, spåren är skyltade.

Upplysningar
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
TD

Inger Majbäck 070 5797945
Anna Karin Niva 070 525 9551
Leif Johansson 070-5850048

Alla deltagande, funktionärer och publik deltar på egen risk.

IFK Kiruna och Jukkasjärvi IF hälsar er varmt välkomna!

