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Bruksvallsloppet 2022

Fredag 18 november 2022 - Sprint Klassisk teknik

Tävlingsplats Skidstadion i Bruksvallarna

Tävlingsjury Björn Westerström (TD), Magnus Elmkvist (TDA), Gudrun Ekblom
(jurymedlem), Tomas Jons (TL)

Tävlingsexpedition 200m väster om stadion, över bron, G:A TopSport, bredvid Stigmyhrs
Livs

❏ Torsdag 17/11 kl: 15:00 - 17:00

❏ Fredag 18/11 kl: 07.00 – 15.00

❏ Lördag 19/11 kl: 07.00 – 15.00.

Officiell träning Torsdag 17 november kl 16.00-17.00

Lagledarmöte Torsdag 17 november kl 17.30
Digitalt lagledarmöte på Microsoft Teams. Anslutning via nedan länk
Länk lagledarmöte sprint C fre 20 november

Startlista Startlista kommer att presenteras på hemsidan efter torsdagens
lagledarmöte.

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 torsdag den 17/11 kl 15.00.
Därefter öppnas SSF TA kl 16.30 för strykningar och är öppet fram till
lagledarmötets start.

Startordning Startordningen för kvalet seedas enligt SM-lottning

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhkYmU3YzYtM2YxYy00MWIwLTg1YzYtMTdlMTdiMjA3NTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c7f2bfb-2ef0-4462-8e40-961d2ddd6b51%22%2c%22Oid%22%3a%22b334be23-c7e0-4e95-b332-90359c6ec875%22%7d
mailto:funasdalens.if@telia.com


Nummerlappar Hämtas klubbvis vid tävlingsexpeditionen på tävlingsdagen från kl 07.00.
till kval OBS! En lagledare från varje klubb hämtar nummerlapparna

Starttider för respektive klass enligt nedan är preliminära tider.
Slutliga starttider anges på startlistan för respektive klass

Distans Starttid kval Starttid finaler
D 21
H 21

1450 m
1450m

08:45
ca 09:05

11:10
ca 11:40

D 17-20
H 17-20

1450m
1450m

ca 09:40
ca 09:55

ca 13:10
ca 13:55

Teknik Klassisk teknik

Startintervall
kval

15 sekunder 30 bästa åkarna vidare
till kvartsfinaler

Heat Selection Genomförs vid officiella anslagstavlan
Nummerlappar D21 kl 09.30
För Seniorer H21 kl 10.00

Kvalificerade åkare skall välja sitt kvartfinalheat i enlighet med FIS WC
regler.

● Nummerlappsutdelningen ordnas i målområdet och på den måste alla
kvalificerade tävlande vara närvarande.

● Tävlande väljer kvartsfinal i ordningen från 11:e kvaltid till 1:a kvaltid.
Därefter väljer tävlande med 12:e kvaltid till 30:e kvaltid.

● Om en tävlande inte är närvarande vid tidpunkten för
nummerlappsutdelningen kommer den tävlande att förlora sin rätt att välja sin
kvartsfinal och kommer att få den sista tillgängliga platsen i kvartsfinalerna.

● Om flera tävlande inte är närvarande vid tidpunkten för
nummerlappsutdelningen, kommer dessa att få tillgängliga platser i ordningen
för deras kvaltid där kvartsfinal 1 kommer att fyllas först därefter kvartsfinal 2,
3, 4 och 5

Nummerlappar Nummerlappar för kvalificerade juniorer delas ut vid officiella
Juniorer anslagstavlan på stadion. Startordning i kvartsfinaler enligt kvaltider.

D17-20 kl 10.15
H17-20 kl 10.45



Nummerlappar Vid målgång ska tävlande själv ta av sig sin nummerlapp och lämna den
på anvisad plats i målområdet.
Ej återlämnad nummerlapp debiteras deltagare 500 kr

Chip Svenska åkare tar med sitt personliga chip.
Ett extra chip delas ut tillsammans med nummerlapp till respektive lopp.
Utländska åkare får låna chip.
Lånade chip återlämnas i målfållan efter målgång
OBS! Om lånat chip tappas bort, debiteras deltagaren 1000 kr.

Skidtestning På grund av begränsad snötillgång gäller begränsade möjligheter till
Uppvärmning skidtestning och uppvärmning på tävlingsbanan.

Information om tider och platser ges på lagledarmötet

Coaching Coachning endast tillåten i coach zoner

Neutral stavservice Funktionär med stavar kommer finnas vid första backen efter start och efter
första/sista kurvan.

Spår 3 spår,  4 spår uppför stadionkullen och mot mål

Teknikzon Jury har beslutat att regel ICR 310.2.1 skall tillämpas. En sektion av
banan kommer märkas upp där endast diagonal åkning är tillåten.
Sektionen är uppmärkt under officiell träning.

Dryck och Ingen dryck serveras efter målgång.
Överdragskläder ombesörjes av åkaren själv.

Prisutdelning Sker direkt efter avslutad tävling vid Fjälllkåtan i Stadionområdet. 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/

Stadionkarta Stadionkarta med zoner, se länk >>>

Sjukvård Sjukvårdspersonal finns på skidstadion.
Vid behov kontakta Tävlingsläkare Jan Holst +46 70 6932088

Mat Fika och mat finns till försäljning vid Fjällkåtan

https://www.bruksvallsloppet.se/startlistorresultat/
https://www.bruksvallsloppet.se/vara-lopp-2/


Dusch/Ombyte Hotell Bruksvallsliden

Spårkort För tävlande ingår spårkortsavgiften.

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

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare: Tomas Jons +46 76 8159476
Ass. Tävlingsledare: Magnus Myhr +46 70 3820212
Sekretariat: Cristina Persson +46 76 8074199
Banchef: Jens Wilhelmsson +46 76 1462242
Stadionchef: Lars Sundmark +46 70-513 59 24
Tidtagningschef: Alfred Andersson + 46 70-674 07 51
TD: Björn Westerström +46 70 6992114
TDA: Magnus Elmkvist +47 70 3296002

Tävlingsregler ICR - Deltagande sker på egen risk.

www.bruksvallsloppet.se

Lycka till!

Bruksvallarna & Funäsdalens IF

http://www.bruksvallsloppet.se/

