INBJUDAN TILL TÄVLING I ALPINRODEL CUP DELTÄVLING 6 OCH SENIOR SM
DATUM:

Lördag 26 mars 2022

PLATS:

Lindbäcksstadion, Piteå

ARRANGÖR:

Skellefteå Rodelsällskap

TÄVLINGSLEDARE:

Vid frågor kontakta Maria Renström på mia@skerodel.se

MÄSTERSKAP:

Svenskt Mästerskap för seniorer

ANMÄLAN:

Länk till anmälan
Sista anmälningsdag fredag 25 mars 2022
Dam Senior och Herr Senior 200:Observera att tävlingen endast är öppen för seniorklasser. Den
tävlande ska vara född 2007 eller tidigare.

REGISTRERING:

8.00-8.20 i sekretariatet.

TÄVLINGSMÖTE:

8.20 i målfållan

TRÄNING:

Fredag: 16.00-18.00 Öppen träning
Lördag: 8.30-10.00 Officiell träning

TIDSKVAL:

I klasser med fler än 30 deltagare kan tidskval eller utslagning till
åk 2 komma att tillämpas.

FINALOMGÅNG:

10.30 Första start åk 1. Åk 2 direkt efter.

KLASSER:

Dam Senior, Herr Senior

PRISUTDELNING:

Genomförs 30 minuter efter avslutad tävling efter att eventuella
protester har behandlats.

REGLER:

Varje deltagare genomför två tävlingsåk där ett antal portar ska
passeras på rätt sida och i rätt ordning. Deltagande i åk 2
förutsätter ett godkänt första åk. Vinnare utses genom
sammanlagd totaltid för deltagare som genomfört två godkända
tävlingsåk.
För att delta måste åkaren vara medlem i en kälksportförening
och inneha aktuell tävlingslicens samt delta på officiell träning
under lördagen.
Den som tidigare inte deltagit i en Alpinrodeltävling måste delta
på fredagens träning och uppvisa tillräckliga färdigheter för en
trygg åkning för ansvarig tävlingsledning.
För deltagande i SM måste personen förutom ovanstående vara
svensk medborgare eller fast bosatt i Sverige.
Resterande information på tävlingsmötet.

UTRUSTNING:

Standardkälke godkänd av förbundet. Fångstrem är ett krav.
Hjälm obligatoriskt för samtliga klasser. Goggles rekommenderas.
Kälkar finns att låna.

FÖRSÄLJNING:

Matförsäljning kommer att erbjudas på eventområdet.

BOENDE:

Vi rekommenderar att boka boende i god tid på Piteå Havsbad.
Fler förslag på boende finns hos Piteå Turistcenter.

OM SM-VECKAN:

Under SM-veckan i Piteå kommer 18 olika idrotter att arrangera
tävlingar och kora sina Svenska Mästare. Läs mer om SM-veckan
här!

VÄLKOMMEN!

