Deltagarinformation
19:e Orsa Grönklitt
Ski Marathon
8 februari 2020

Nolltolerans mot nedskräpning
All nedskräpning är förbjuden. Det du tar med dig i loppet ska tas med till nästa
kontroll eller till målet. Stora delar av spåret går i ett skyddat naturområde.

TÄVLINGSKANSLI

I Rovdjurscentrum ovanför skidstadion, se skyltar. Fredag 7 feb. 15.00-18.00
Lördag 8 feb. 08.00-15.00.

ANMÄLAN/EFTERANMÄLAN
All anmälan till Orsa Grönklitt Ski Marathon sker genom webanmälan på www.orsask.se oavsett om det är nu eller på
tävlingsdagen, det enda som skiljer är priset. Or dinarie anmälningsavgift till 2 februari sedan förhöjd avgift i mån av plats.
Säkra din plats redan idag. Max 1500 åkare!
Anmälningsavgiften till 2/2= 600 sek (42 km) 400 sek (21 km)
Efteranmälnlingsavgift från 3/2 = 50 % påslag på ordinarie avgift
Faktura
Så snart du trycker på fullfölj anmälan så sänds det en bekräftelse och en faktura till den angivna e-postadressen.
Fakturan betalas på vanligt vis enklast genom din Internetbank. Vill du direktbetala med ett betalkort så väljer du det via
kortlänken på din faktura men då tillkommer kortavgift på 2,5% av beloppet.
NUMMERLAPPAR/CHIP

Hämtas på tävlingskansli fr. o m fredag 7 feb. 15.00-18.00 och lördag 8 feb. 08.00-11.00
Nummerlappen behålls av åkaren.

TIDTAGNING

Elektronisk tidtagning i samtliga klasser med chip som sitter i nummerlappen.

START

Kl. 11.00 för tävlingsklasserna och 11.05 för motionsklasserna. Inget upprop, kom i tid.

STARTLED

Startled: Det finns tre startled.
Led 0 – Seedade åkare, se anslag vid start och på www.orsask.se fredag kväll.
Led 1 – Tävlingsklasser. I detta startled finns 5 separata startled där du ställer dig efter vilket startled
du startar eller har startat i Vasaloppet, startled 1, 2, 3, 4 och 5 eller högre.
Led 2 – Motionsklasser (först till kvarn)
Startfållorna öppnar klockan 09.00 lördag morgon!

BANA

Slinga på ca 21 km, märkt med km-skyltar ”Tävlingsbana” Uppmärkt senast 200123

Viktigt

ATT ALLA ÅKARE INFORMERAR SIG OM BANSTRÄCKNINGEN.
SE HEMSIDAN www.orsask.se

VÄTSKA/BULLAR

Serveras vid 7 km och 15 km samt vid varvning och målgång.

VARVNING

På skidstadion

MÅL

Skidstadion

TEKNIK

Klassisk teknik, teknikkontrollanter kommer att finnas efter banan. Följ stavlängdsregeln! 83% av
kroppslängden. Viss kontroll kommer att göras på startfältet.

SEKRETARIAT

Mål & Speakerbyggnad, Skidstadion.

STOPPTIDER

Repet dras vid varvningen 30 min. efter första målgång i H21

ÖVERDRAGSKLÄDER

Lämnas vid start på angiven plats i plastsäck märkt med startnummer. Lämnas på eget ansvar.

TÄVLINGSREGLER

Svenska Skidförbundets tävlingsregler.
Deltagare i tävlingsklasser MÅSTE tillhöra förening som är medlem
i Svenska Skidförbundet.
Motionsklassernas deltagare, som inte är medlem i någon förening, omfattas
inte av någon annan försäkring än egen hemförsäkring.
Tävlande, ledare & publik deltar på egen risk.

OMKLÄDNING/DUSCH

På skidstadion.
Var beredd på att byta om till torra kläder efter målgång. Begränsat med varmvatten i duscharna!
Ni som bor i stugor på området så ser vi gärna att ni duschar där.

VALLNING

Endast utomhus.

VALLASERVICE

Längdcentrat på skidstadion. Bokas på langdcentrum@orsagronklitt.se
Inlämning av skidor fredag 14.00-21.00 och lördag 07.30-10.00
Betalas vid inlämning av skidorna.

STAVAR

Reservstavar kommer att finnas strax efter start, vid vätskekontroller och i varvning.

MEDALJER

Samtliga fullföljande deltagare erhåller en minnesmedalj efter målgång.

PRISER/PRISUTDELNING

Rovdjurscentrum ovanför skidstadion kl. 14.30, gäller tävlingsklasserna.
Placering 1-3 i samtliga tävlingsklasser får en Orsa-slipsten.
Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.

.
RESULTATLISTOR

Komplett lista kommer att finnas på www.orsask.se
Liveresultat finns på www.eqtiming.se

TÄVLINGSJURY

Tävlingsledare:
Målchef:
Tidtagningschef:
Teknikkontrollchef:
TD:

Bror Nilsson
Anders Claesson
EQ Timing
Åke Hansson
Erik Björelind

PROTESTER

Ev. protester mottages endast skriftligen och inlämnas senast 15 min.
efter målgång. KOSTNAD 100 kr vilket betalas vid inlämning.
Återbetalas om protesten blir godkänd.

PARKERING

Följ skyltar och anvisningar från trafikpersonal. Viktigt att alla hjälps åt! Alla kan inte stå ”NÄRMAST”
Ni som bor på området lämna bilen vid stugan och gå till skidstadion.
Var ute i god tid. Det kommer att vara mycket trafik i området!

TOALETTER

På skidstadion, Rovdjurscentrat och i anslutning till duscharna på respektive ställe.

MAT OCH FIKA

På Wärdshuset och i Rovdjurscentrums Café Koppången (tävlingskansliet)

ÅTERBUD/SJUKDOM

Startavgiften återbetalas ej! Vi rekommenderar därför Folksams försäkring Startklar

INSTÄLLT

Vid inställd tävling återbetalas 50 % av startavgiften.

Orsa Grönklitt Ski Marathon 2020
Tävlingsledare

Bror Nilsson

070-317 30 47

Tid- Resultatservice

EQ Timing

Chef Tävlingsexp.

Gert Hammare

070-324 78 23

TD

Erik Björelind Sv.Skidförbundet

+46 70-345 48 90

VÄLKOMMEN TILL ORSA GRÖNKLITT SKI MARATHON

