
PM Bruksvallsloppet - lördag 23/11 2013
Program saturday 23/11 2013

TV-sändning: Tävlingen kommer sändas direkt i Svt och Vinterstudion.
TV The race will be broadcasted in SVT

Tävlingsexp: Hotell Bruksvallslidens bottenvåning (baksidan).
Öppet Lördag 23/11. kl: 07.00 – 16.00.

Race Office Hotell Bruksvallsliden; located at the back entrance; 1st floor
Open saturday 23/11 kl. 07.00 – 16.00

Tävlingsplats: Stadion vid Elljusspåret i Bruksvallarna.
Race arena At ski stadium in Bruksvallarna.

Nummerlappar: Hämtas vid tävlingsexpeditionen.
Ej återlämnad nummerlapp debiteras deltagare 500 kr. Öppettider se ovan.

Bibs Bibs will be received at the race office, opening hours, see above
If you loose the bib, there be a penalty fee, of 500 SEK

 
Lagledarmöte: Fredag 22/11 - kl.19.30 Plats: Hotell Bruksvallsliden ( Gillestugan ). 

I anslutning till mötet kommer det att bli ett Informationsmöte om regler
och övriga nyheter inför säsongen från Svenska Skidförbundet

Team captain meeting Friday 22/11 – kl.19.30. Location: Hotell Bruksvallsliden (recreation room, bottom 
floor/gillestugan)

PRELIMINARY
Distance

        
Number of laps                              

                                 
Starting time on saturday

Men 17-20
Men 21
Ladies 21
Ladies 17-20

15km
15km
10km
10km

3 x 5km
3 x 5km
2 x 5km
2 x 5km

09.30 - OBS!
10.45
12.40
13.50

Technique Skate
Start Individual start Start interval 30 sek

Seedning Startordningen seedas utifrån FIS punkter (distanslista 2). 25% av antalet anmälda 
seedas i två grupper, A-seedade (50%) och B-seedade (50%) som startar varannan.
Kan kompletteras med en C-grupp som lottas direkt före. De utan FIS-punkter lottas 
först i fältet.

Starting order Startlist is created with a draw using FIS-list (list 2). 25% of the entry's are seeded 
in to two groups, A-group(50%) and B-group(50%) who starts B, A, B, A and so on.
It can be complemented with a C-group right before. The ones without FIS-points 
are placed at the beginning of startlist.

Tidtagning: OBS! Svenska seniorer har sitt eget chip + 1 lånechip. 
Juniorer har sitt eget chip. Utländska åkare får låna chip.



SSF Timing är det tidtagningsystem som används under Bruksvallsloppet.
Tidtagning sker genom Chipet som är kopplat till det nummer du har på
nummerlappen. 
Vid inträdet till startområdet tilldelas seniortävlande ett extra chip pga 
noggrannheten kring TV-sändningen.
Sätt ditt privata chip på högra benet, eftersom det underlättar för funktionärerna 
som skall samla in extra chipen. OBS! Gäller endast svenska åkare.
Chipet är det enda tidtagningssystem som används och måste därför finnas med i 
mål. Om ett lånat chip tappas bort, debiteras deltagaren 500 kr.

Timing Transponders will be used for timing.
Note! Swedish competitors use their own chip + 1 borrowed chip. 
Foreign senior competitors use two borrowed chip.
Foreign juniors one borrowed chip when they get the bib.
If you loose the borrowed chip, there will be a penalty fee, of 500 SEK

Startlista: Startlistan kommer att presenteras fredag 22/11
Startlist Startlist will be published Friday 22/11

Sjukvård: Sjukvårdspersonal finns på skidstadion 
Vid behov kontakta tävlingsexpedition: 076-807 41 99

Medical staf Medical staf will be at the race area. If needed please call +46(0) 76 807 41 99

Prisutdelning: Lördag 23/11 direkt efter avslutad tävling på stadion. 
Price giving cermony Saturday 23/11 directly after the race at stadium.

Priser: Utgörs av träningsbidrag samt nyttopriser placering 1-6. 
Awards Alla priser hämtas personligen av den aktive, i annat tillfaller priset arrangören. 

Awards (training contributions and products) will be given to place 1-6. All awards 
need to be recived of the athlete him/her self, otherwise the award go to organizer.

Dusch/Ombyte: Hotell Bruksvallsliden, duschavdelningen. Hämta polletter i receptionen.
Shower/Changing Hotel Bruksvallsliden, shower area. Get your voucher at the reception.

Tävlingsorg: Tävlingsledare/Chief of ompetition: Magnus Myhr + 46 70-3820212
Competion.org Bitr. Tävlingsledare/Ass. Chief of competition. Mikaela Sundbaum +46730406200

Sekretariat/Race office: Cristina Persson + 46 76-8074199 
Banchef/Chief of tracks:  Mikaela Sundbaum +46730406200
Stadionchef/Chief of stadium:  Ida Klockervold + 46 73–0351159
Tidtagningschef/Chief of timing: Stafan Lidén + 46 70-3480956
TD: Tomas Jons +4676-8159476
Ass. TD: Mattias Berglund +46703602836

Tävlingsjury: Tomas Jons, Magnus Myhr, Mattias Berglund
Jury
Tävlingsregler: ICR. Deltagande sker på egen risk. 
Rules ICR. Participation at your own risk.


