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Inbjudan och PM

Tåsjödalen Classic ski 19 januari
Första deltävlingen i Jemtland Ski Tour 2014
Klassisk teknik, 41 km & 22,5 km
www.facebook.com/tasjoklassikern

Tåsjö IF välkomnar alla skidåkare till tävlingen Tåsjödalen Classic Ski söndagen den 19 januari!
D/H Motion 41 km samt D/H Motion 22,5 km startar och går i mål på Ångermanlands högsta berg,
Tåsjöberget.
Klass 				
D/H Motion Masstart		
D/H Motion Masstart		

Sträcka 		
41 km			
22,5 km 		

Starttid 		
10.00 			
10.00 			

Teknik
Klassisk stil
Klassisk stil		

Anmälan

Anmälan ska finnas Tåsjö IF:s kansli tillhanda senast 15 januari 2014 kl. 24:00. Anmälan skickas via mail
till tasjodalenclassicski@hotmail.se med uppgift om namn, personnummer och klubbtillhörighet samt
vilket lopp som avses. Medlemskap i skidklubb ansluten till SSF krävs för start. Medlemskap i Tåsjö IF kan
lösas på plats på tävlingsdagen, 50 kronor.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 250 kr för långa loppet och 150 kr för korta loppet och ska vara betald senast 15
januari till Tåsjö IF, BG 5648-2524 märkt Tåsjödalen Classic Ski samt namn och klubbtillhörighet.

Efteranmälan

Efteranmälan kan göras på tävlingsdagen, mellan kl 08.00 och 09.30, till sekretariatet på Tåsjöberget.
Utöver startavgiften tillkommer 50 kr för efteranmälan.

Seedning till Vasaloppet

Det långa loppet på 41 km är seedningsgrundande till Vasaloppet. Som arrangör ansvarar vi för att resultatlistor skickas till Vasaloppet/Seedning.

Vätskekontroller

Det långa loppet har 7 vätskekontroller inklusive målgång enligt nedanstående
Det korta loppet har 4 vätskekontroller inklusive målgång enligt nedanstående
Ca 4 km 					
Ca 11,5 km					
Ca 17,3 km					
22,5 km 					

Spurtpriser

Ca 30 km
Ca 35,8 km
41 km Målgång långa loppet
Målgång korta loppet samt varvning för långa loppet

Spurtpris d/h långa loppet vid 22,5 km märks ut med skyltar 500 m före markerad linje. Spurtpris delas ut
efter fullföljt lopp.
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Sjukvårdspersonal

Kommer att finnas tillgänglig vid start- och målplats.

Tävlingssekretariat

Vid startplats på Tåsjöberget.
			

Tävlingsledning

Tävlingsledare: 		
Tävlingssekretariat: 		

Richard Persson, 072-200 16 01
Kristina Widborg Ahlstrand, 070-963 47 95

Nummerlappar

Hämtas ut på tävlingsdagen mellan 08.00–09.30 vid tävlingssekretariatet på Tåsjöberget.

Köldgräns

– 20˚C vid startplatsen.

Tävlingsregler

Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller.

Överdragskläder

Åkare ansvarar själv för överdragskläder. Utrymme finns att förvara kläder vid nummerlappsutlämningen.

Avbruten tävling

De som bryter efter banan meddelar sig till närmaste funktionär som ordnar med transport till målplatsen.
Åkare som inte startar eller som bryter ska ovillkorligen meddela sekretariatet i mål innan tävlingsplatsen
lämnas.

Omklädning/dusch

Omklädningsrum och duschar finns i skolan i Kyrktåsjö ca 8 km från start- och målplats, följ skyltning.
Omklädningsmöjligheter finns även före start vid startområdet.

Priser, prisutdelning

Penningpriser till de tre första dam och herr i långa loppet, 41 km
1:a pris D/H		
7 000:2:a pris D/H		
3 000:3:e pris D/H		
1 500:Prisutdelning ca 45 minuter efter första målgång i respektive klass.

Parkering

Parkering sker på anvisade platser.

Boende

Möjlighet att hyra stuga finns vid tävlingsplatsen. Kontakta Kristina Widborg Ahlstrand 070-963 47 95.

Arrangörer

Tåsjö IF i samarbete med Tåsjö snöskoterklubb och Tåsjöbergets fritidsanläggningar.

T

åsjödalen
Classic Ski

2014

Mer information om arrangemanget kommer löpande att läggas ut på www.facebook.com/tasjoklassikern

Jemtland Ski Tour 2014

Söker du efter skidtävlingarna med det lilla extra? Vill du seeda upp dig inför till exempel Vasaloppet?
Då är du välkommen att delta i den allra första nationella långloppscupen som avgörs i både Sverige OCH
Norge; Jemtland Ski Tour! Loppen kan också köras var för sig och är öppna både för elit och motionär.
I Jämtland och norska Nord-Trøndelag deltar du i följande tävlingar:
• Tåsjödalen Classic Ski............19 januari
(www.facebook.com/tasjoklassikern)
• Jämtkraft Ski Marathon............1 februari (www.jamtkraftskimarathon.oskskidor.com)
• ICA-loppet................................8 februari (www.guldbyn.nu)
• Haldo Hanssons Minne..........16 februari www.haldos.se)
• Flyktingloppet................................6 april (www.flyktingloppet.com)
Poängsystem som i världscupen, de 30 första får poäng.
Högst antal inkörda poäng totalt vinner touren.
Penningpriser till de tre första i D21 och H21.

Mer information

Richard Persson
072-200 16 01
Tommie Jirhed		
070-372 52 68
www.facebook.com/jemtlandskitour

Välkomna!

