
Tävlings – PM ver 180113 

Storvretaloppet  

Söndag 14 januari 2018 
 
Klasser, banlängder, preliminära start- och uppropstider. OBS! var på plats i tid (gäller ej öppna klasser 
med fri starttid) 
 

Öppna klasser, med/utan 
tidtagning*** 

      

Klass * Banlängd** Starttid            
        
H/D 0-6 0,5 km ( 1 varv x 0,5 km) valfri mellan 

10.00-10.30 
  

H/D 7-8 1,25 km ( 1 varv x 1,25 km) valfri mellan 
10.00-10.30 

  

H/D 9-10 1,25 km ( 1 varv x 1,25 km) valfri mellan 
10.00-10.30 

  

H/D 11-14 2,5 km ( 2 varv x 1,25 km) valfri mellan 
10.00-10.30 

  

H/D 15- 5 km ( 4 varv x 1,25 km) valfri mellan 
10.00-10.30 

  

H/D 15- 10 km ( 8 varv x 1,25 km) valfri mellan 
10.00-10.30 

  

        
Stora tidsglapp mellan starterna 
nedan för att undvika ev 
krockar mellan start och 
målgångar då dessa går 
parallellt vid stadion 

      

Tävlingsklasser  Banlängd**  Starttid  Upprop 
H 9-10 1,25 km ( 1 varv x 1,25 km) 11.00 10.55 

D 9-10 1,25 km ( 1 varv x 1,25 km) 11.10 11.05 

H 11-12 2,5 km ( 2 varv x 1,25 km) 11.20 11.15 

D 11-12 2,5 km ( 2 varv x 1,25 km) 11.30 11.25 

H 13-14 2,5 km ( 2 varv x 1,25 km) 11.40 11.35 

D 13-14 2,5 km ( 2 varv x 1,25 km) 11.50 11.45 

H 15-16 5 km ( 4 varv x 1,25 km) 12.05 12.00 

D 15-16 5 km ( 4 varv x 1,25 km) 12.25 12.20 

D 17-65 5 km ( 4 varv x 1,25 km) 12.45 12.40 

H 17-65 10 km ( 8 varv x 1,25 km) 13.10 13.05 

 
 



Teknik: Fri stil.  
 
Första start: Se tabellen ovan, masstart i tävlingsklasser. Individuell start i öppna klasser. Upprop sker ca 5 min 
före start i tävlingsklass. 
 
Startordning: Om det p.g.a snöbrist inte går att starta hela fältet i bredd och fältet behöver delas i led gäller 
startnummer som är lottat. 
 
Tävlingsplats: Skogsvallens IP i Storvreta. 
 
Efteranmälan: På tävlingsdagen för öppna klasser mellan kl 9.30 - 10.00, kontant betalning eller klubbfakturering 
där klubben är medlem i Svenska skidförbundet. För tävlingsklasser i mån av plats före kl 10.30. 
 
Inställd tävling: Vid inställd tävling återbetalas 50% av anmälningsavgiften. 
Temperaturgräns -15 grader för HD 7-16 och -17 grader för HD 17. Vid risk för sträng kyla informerar vi på 
storvretaik.com/skidor i så god tid som möjligt. Håll då utkik på vår hemsida för information, innan ni åker 
hemifrån. 
 
Nummerlappar: Hämtas föreningsvis i kafeterian från kl 9.30. 
(Nummerlappar skall återlämnas direkt efter målgång). 
 
Parkering: I anslutning till tävlingscentrum, max gångavstånd 300 meter. Det är mycket viktigt att ni följer 
parkeringsvakternas anvisningar.  
 
Dusch, ombyte samt prisutdelning: 
Dusch och ombytesmöjligheter finns på tävlingsplatsen. Prisutdelning för tävlingsklasser sker preliminärt kl 12.30 
för klasser H/D 9-14, kl 13.00 för H/D 15-16 samt kl 14.00 för H/D 17-65. 
 
Fikaförsäljning: Finns på stadion i sedvanlig omfattning inkl. hamburgare. 
 
Lagledarmöte: Vid målhuset/sekretariat kl 10.30. Speaker påannonserar lagledarmöte. 
 
Tävlingsjury: Tävlingsledare Thomas Landberg samt lagledare utsedda av lagledarmötet. 
 
Resultat:  Anslås också löpande under tävlingen på stadion (anslagstavla vid kafeterian) samt på 
www.storvretaik.com/skidor efter avslutad tävlingsdag. Troligen kommer även liveresultat vis länk på hemsidan. 

 
Spåret: 
 
Generellt : Banorna går på konstsnö. På två ställen kan åkare komma att mötas. Kritiska partier är avskiljda med 
banmarkering och där får åkare ej bryta dessa. På ställen där mötande spår ej är separerade med markering får 
hela bredden nyttjas men var försiktig vid möten. 
 
Öppen klass: Deltagare i öppna klasser ansvarar själva för att rätt bana följs. Se spårmarkeringar och banskisser. 
Meddela starter om tidtagning önskas. 
 
Tävlingsklass: Åkare ansvarar för att rätt bana följs. Spårvakter finns efter banan för att bistå speciellt vid trånga 
mötespassager och har rätt att agera enligt tävlingsreglerna. OBS! Åkning på tävlingsbanan skall alltid ske i rätt 
åkriktning även under uppvärmning.  
 
Glidtestning : Får ske på tävlingsbanan under tävling under förutsättning att man inte hindrar tävlande, funkar det 
inte avbryts möjligheten. Banan är öppen för fri åkning innan första start för tävlingsklasser. Speaker informerar 
när banan är öppen. Visa hänsyn mot tävlande. 
 
Tävlingsregler: Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Tävlande, funktionärer och åskådare deltar och 
närvarar på egen risk. 
 
Sjukvård: Sjukvård finns vid sekretariat. 
 
Tävlingsledare: Thomas Landberg, Tel. 072 5820418 
 
VÄLKOMNA TILL STORVRETALOPPET 2018 

http://www.storvretaik.com/skidor

