INBJUDAN
Bruksvallsloppet 2020
20-22 november 2020
Inbjudan är uppdaterad på grund av rådande pandemiläge. Ändringar är markerat i gult.
Välkomna till Bruksvallarnas Skidstadion där Funäsdalens IF och Bruksvallarna bjuder in till
säsongspremiären Bruksvallsloppet, som under tre dagar kommer att direktsändas av SVT.
Vi är mycket glada att trots omständigheterna kring pandemin kunna bjuda in till en tävlingshelg
inom ramarna för de regler som kommer att råda enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Bruksvallsloppet arrangeras därför i år utan publik och är inte en offentlig tillställning. Vi har
även behövt göra en begränsning i antalet deltagare till 75 herrar och 50 damer.
Vi vill också betona vikten för deltagare att läsa nyheter och PM noga då förutsättningar kan
ändras med kort varsel.

Program
20 november, fredag

Distans, Klassisk teknik
H 21 – 15 km
D 21 – 10 km

Första start
Kl 11:10
Kl 13:20

21 november, lördag

Sprint, Klassisk teknik
D 21 – kval
H 21 – kval
D 21 – finaler
H 21 – finaler

Första start
Kl 08:45
Kl 09:15
Kl 11:20
Kl 11:45

22 november, söndag

Distans, Fri teknik
D 21 – 10 km
H 21 – 15 km

Första start
Kl 08:40
Kl 11:10

Anmälan

Tävlingarna har ett begränsat startfält och innehåller enbart dam- och
herrklass.
50 damer och 75 herrar kommer att få starta under respektive tävlingsdag. Då

tävlingarna håller FIS-status måste alla deltagare ha en aktiv FIS-kod för att
kunna intresseanmäla sig.
Utländska åkare kan delta enligt kvotsystemet nedan som tagits fram i samråd
med SSF. Utländska åkares FIS-punkter måste dessutom vara lägre än:
Dam
Herr
Sprint
349
217
Distans
190
131
Svenska åkare sorteras in efter FIS-punkter, distanspunkter fredag och söndag,
samt efter sprintpunkter på lördagens tävling. Juniorer tillåts att anmäla sig till
tävlingarna och sorteras in efter FIS-punkter. Organisationen har möjlighet att
utdela 5 stycken wildcards i dam- respektive herrklass varje tävlingsdag till åkare
med aktiv FIS-kod.
Anmälan för utländska åkare stänger fredag den 13 november.
Intresseanmälan för svenska åkare stänger måndag den 16 november.
Svenska åkare anmäler sig via SSF TA.
Utländska åkare ska anmälas av sitt nationella förbund enligt ICR 200.3 inom
aktuell kvotering. Platser som inte utnyttjas av kvotgrupperna och wildcards
tillfaller SSF:s åkare.
Tisdag den 17 november presenteras en rankinglista på hemsidan
www.bruksvallsloppet.se.
Slutlig startlista presenteras efter respektive lagledarmöte. Åkare som är
anmälda men inte kommer att starta uppmanas att meddela sitt återbud så snart
som möjligt (dock senast på respektive lagledarmöte) så tomma startplatser kan
fyllas upp av åkare som finns i kö om det finns åkare som inte tilldelats startplats.
Reservlista skapas utifrån FIS-punktsordning. Därefter lottas åkare utan
FIS-punkter.
Kvotsystem (antal deltagare)
Land

Kvot Dam

Kvot herr

Norge

4

4

Finland

4

4

Island

3

3

Danmark

3

3

Estland

3

3

Lettland

3

3

Litauen

3

3

Tyskland

3

3

Schweiz

3

3

Italien

3

3

Frankrike

3

3

Övriga världen har rätt till 2+2 platser per land.

Efteranmälan

Ingen efteranmälan

Startavgifter

300 SEK/tävlingsdag.
Vid inställd tävling tillfaller 50 % av anmälningsavgiften arrangören.
OBS! Fakturering efter anmälningslistan för svenska åkare.
Ingen förinbetalning eller betalning på plats.

Chip

Svenska åkare medtar sitt personliga chip.
Utländska åkare får låna chip.

Tävlingsexpedition Hotell Bruksvallslidens bottenvåning, entre från baksidan
❏ Torsdag 19/11 kl:15.00 – 17.00
(ej hämtning av nummerlappar torsdag)
❏ Fredag 20/11 kl: 08.00 – 15.00
❏ Lördag 21/11 kl: 07.00 – 15.00
❏ Söndag 22/11 kl: 07.00 – 15.00
❏ En lagledare från varje klubb hämtar nummerlappar.

Lagledarmöte

Kommer att ske digitalt kl 17.30 dagen innan respektive tävlingsdag
dvs, torsdag den 19:e, fredag den 20:e och lördag den 21:a november

PrisutdelningDirekt efter sista målgång i varje klass på skidstadion. Pris till topp 3.
Logi

Turistbyrån Funäsdalen tel +46 684-155 80
www.funasfjallen.se och www.bruksvallarna.se

Upplysningar

Funäsdalens IF Kansli +46 76-8074199
funasdalens.if@telia.com och www.bruksvallsloppet.se

Tävlingsregler

FIS ICR.
Tävlande, ledare och funktionärer medverkar resp. närvarar vid tävlingen på
egen risk.

Övrig info

Endast tävlande med tillhörande servicepersoner kommer att ha tillgång till
tävlingsbanorna från och med torsdag

Covid-19

Bruksvallsloppet arrangeras inte som en offentlig tillställning och vi
genomför tävlingen enligt ”Svenska Skidförbundets riktlinjer och råd för
tävlingar” vilket innebär:
❏ Det kan när som helst komma nya riktlinjer från myndigheter och SSF och därför
kan ny information komma med kort varsel och att det är deltagarnas ansvar att
kontinuerligt uppdatera sig om vad som gäller kring tävlingen.
❏ För snabb informationsspridning kommer vi att använda tävlingens hemsida
https://www.bruksvallsloppet.se/nyheter/
❏ Alla deltagare, ledare, funktionärer och föräldrar har ett gemensamt ansvar att följa
de allmänna rekommendationerna från FHM
❏ Vi uppmanar föreningar att minimera antalet medföljande på tävling
❏ Vi kommer inte att erbjuda mat-/dryckesförsäljning
❏ Gemensamma omklädningsrum för omklädning/dusch kommer inte att erbjudas
❏ Det kommer att finnas restriktioner om vilka som får befinna sig på banan och
tävlingsområdet

Tävlingsledare
Mikaela Sundbaum +46 73-040 62 00
Ass tävlingsledare Eva Nystedt +46 70-550 51 62
Tävlingssekreterare Cristina Persson +46 76-807 41 99

www.bruksvallsloppet.se

Välkomna!
önskar

Bruksvallarna & Funäsdalens IF

