PM
Bruksvallsloppet 2020
Fredag 20 november 2020 - 10 & 15 km K
Med rådande läge är det en hel del specialregler som träder in under säsongen och både
tävlingsprogram och upplägg kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att alla som planerar
att närvara vid Bruksvallsloppet informerar sig om senaste nytt via vår officiella webbplats
https://www.bruksvallsloppet.se/nyheter/
Tävlingen är ett arrangemang utan publik vilket innebär att inga får befinna sig på skidstadion och
hela tävlingsområdet utan ackreditering.

Tävlingsplats

Skidstadion i Bruksvallarna

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.
Officiell träning

Torsdag 19 november kl 12.00-14.00
OBS! Tävlingsbanorna kommer att vara avstängda fram till och med den
officiella träningen kl 12.00
Endast tävlande, leverantörer och klubbar har tillgång till tävlingsbanorna.

Lagledarmöte

Torsdag 19 november kl 17.30
Digitalt lagledarmöte på Microsoft Teams. Anslutning via nedan länk
Länk lagledarmöte 10&15km C tors 19 november

H 21
D 21

Distans
15 km
10 km

Teknik

Klassisk teknik

Start

Individuell start

Antalet varv
5 x 3 km
3 x 3 km + final lap

Starttid fredag
11:10
13:20

Startintervall

1 minut

Nummerlappar

Hämtas klubbvis vid tävlingsexpeditionen på tävlingsdagen.
OBS! En lagledare från varje klubb hämtar nummerlapparna.
Ej återlämnad nummerlapp debiteras deltagare 500 kr
Vid målgång ska tävlande själv ta av sig sin nummerlapp och lämna den
på anvisad plats i målområdet.

Chip

Svenska åkare tar med sitt personliga chip.
Svenska åkare kommer att åka med två chip, ett lånat för
TV-sändningens skull. Det lånade chipet erhålles med nummerlappen.
Utländska åkare får låna chip.
Tävlande behåller chipen under alla 3 dagarna. Efter söndagens
tävling (eller åkarens sista tävlingsdag) ska åkaren själv ta av det
lånade chipet och sortera i avsedd låda i målfållan.
OBS! Om lånat chip tappas bort, debiteras deltagaren 1000 kr.

Seedning

Startordningen seedas utifrån FIS-punkter.
25% av de bästa FIS-rankade åkarna seedas och lottas sinsemellan och
startar sist i startfältet. De utan FIS-punkter lottas först i fältet.

Teknikzon

Juryn kan besluta att teknikzon kommer att användas. Den kommer i så
fall att vara utmarkerad under den officiell träningen.

Startlista

Startlista kommer att presenteras på hemsidan efter lagledarmöte och
lottning.
OBS! Extra viktigt att åkare som redan nu vet att de inte kommer att
starta meddelar detta snarast via e-post. Strykningar tas emot via e-post
till funasdalens.if@telia.com fram till och med torsdagen den 19/11 kl
15.00.
Därefter öppnas SSF TA kl 16.30 för strykningar och är öppet så länge
lagledarmötet pågår.

Dryck och
överdragskläder

Med anledning av riktlinjerna från SSF kommer vi inte att servera dryck
efter målgång.
Överdragskläder ombesörjes av åkaren själv.

Prisutdelning

Sker direkt efter målgång för respektive tävlingsklass vid Fjälllkåtan i
Stadionområdet. Enbart för pristagare och media.
Priser till de 3 bästa i respektive klass.

Resultatlistor

Publicering av resultatlistor kommer endast att ske digitalt via FIS Live, SSF
Live och Bruksvallsloppets hemsida
https://www.bruksvallsloppet.se/startlistorresultat/

Skidtestning

Begränsade möjligheter till skidtestning:
●

området begränsat och avspärrat

●

åkare, klubbar och leverantörer kommer få olika tider för test

●

tider meddelas på lagledarmötet

●

ackreditering: Åkare använder sin nummerlapp; leverantörer sin

●

leverantörsväst; klubbar sin klubbväst

Klubbväst kvitteras ut på Tävlingsexpeditionen från torsdag, se länk
Antal västar per klubb

●

Ej återlämnad väst debiteras 500 SEK

Uppvärmning

Ingen möjlighet till uppvärmning eller nedvarvning på skidor. Efter tävlingen
stängs banorna för pistning till officiell träning

Coaching

Ingen möjlighet till coachning eller tidgivning under tävlingen kommer att
tillåtas.
En plan för hantering av reservstavar finns och presenteras på lagledarmötet

Stadionkarta

Stadionkarta med zoner, se länk Stadionkarta med zoner

Sjukvård

Sjukvårdspersonal finns på skidstadion.
Vid behov kontakta Tävlingssekretariatet +46 76-807 41 99

Mat

På grund av rådande pandemi kommer vi inte att ha någon mat eller
fikaförsäljning i anslutning till tävlingsarenan.

Dusch/Ombyte

På grund av rådande pandemi erbjuder vi inga dusch- och
ombytesmöjligheter.

Spårkort

För tävlande ingår spårkortsavgiften från torsdag.

Parkering

I närheten av skidstadion, 50 kr. Betalning med kontanter eller Swish

Publik

Ingen publik kommer att tillåtas. På grund av rådande pandemi kommer
tävlingsområdet att vara avspärrat så var god att respektera detta.

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare:
Ass. Tävlingsledare:
Sekretariat:
Banchef:
Stadionchef:
Tidtagningschef:
TD:
TDA:

Mikaela Sundbaum +46 73-040 62 00
Eva Nystedt +46 70-550 51 62
Cristina Persson +46 76-807 41 99
Christer Dahlgren +46 70-607 74 87
Magnus Rydhult +46 70-109 06 70
Alfred Andersson + 46 70-674 07 51
Annika Dahlman +46 72-507 70 35
Ludvig Remb +46 70-372 21 32

Tävlingsjury

Annika Dahlman, Ludvig Remb, Mikaela Sundbaum

Tävlingsregler

ICR - Deltagande sker på egen risk.

Covid-19

På grund av rådande omständigheter är det extra viktigt att vi alla läser
PM noggrant och följer SSF:s riktlinjer, vilket innebär att:
❏ 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.
❏ Det är viktigt att 
alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, stannar
hemma från Bruksvallsloppet. Det gäller även då någon i ditt hushåll är smittad med
corona.
❏ 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

www.bruksvallsloppet.se
Lycka till!
Bruksvallarna & Funäsdalens IF

