Inbjudan till Sundsvalls Ungdomsspel
2020
ARRANGÖR
Stockviks SF

TÄVLINGSPLATS
Ängen, Södra Berget, Sundsvall

TÄVLINGSPROGRAM

LÖRDAG 14 Mars
Barnspelen ca Kl. 13:00
H/D 0-6
H/D 7-8

K-stil
K-stil

600 m
1000 m

Distans Klassisk, Intervallstart - Första start kl. 11:00
H/D 9, H/D 10
K stil 1,5 km
H/D 11, H/D 12 , H/D 13
K-stil 2,5 km
H/D 14, H/D 15, H/D 16
K stil 5 km
Öppen klass: (ej tidtagning)
K-stil 1.5, 2.5 eller 5km
FN klass erbjudes i alla åldrar
Backrace Fristil, Intervallstart - Första start ca kl. 15:30
Tuffaste backen på Skid-SM 2109, EKG-backen, 300 m lång med ca 45 höjdmeter!
H/D 9, H/D 10, H/D 11, H/D 12
F-stil 250 m
H/D 13, H/D 14, H/D 15, H/D 16
F-stil 300 m

SÖNDAG 15 Mars
Barnspelen Kl. 10.30

H/D 0-6
H/D 7-8

K/F-stil 600 m
K/F-stil 1000 m

Distans F Masstart – Första start kl. 11:00
H/D 9, H/D 10
F-stil
H/D 11, H/D 12, H/D 13
F-stil
H/D 14, H/D 15, H/D 16
F-stil
Öppen klass: (ej tidtagning)
K-stil
FN klass erbjudes i alla åldrar

2 km
3 km
5 km
1.5, 2,5 eller 5km

BANOR OCH SPÅR
Exakta banlängder och spårkartor presenteras i PM då snöläget är avgörande för hur banorna
kan dras.
Toppracet uppför den TV kända EKG-backen fri teknik.
Masstart, fri teknik, samma nummerlapp hela helgen, startar du först på lördagen står du längst
fram på söndagens masstart.
ANMÄLNINGAR OCH LOTTNING
Senast 2020-03-10 på Tävlingskalendern
http://ta.skidor.com/EventDetails.aspx?EventID=11115&orgid=80
OBS! För att deltaga i hela touren till Sundsvalls Ungdomsspel måste anmälan ske till alla tre
individuella loppen. Anmälan till bara ett lopp räknas som deltagande i enbart den delen av
touren för Sundsvalls Ungdomsspel.
Vid få deltagare i en klass skapas dubbelklass enl. 9-10, 11-12, 13-14, 15-16.
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Distans, EKG racet samt Masstart, 400 kr för alla lopp.
Möjlighet att anmäla sig till enskilda tävlingar H/D 9-16, avgift 150 kr
För HD 0-8 är avgiften 50 kr. Även direktanmälan vid tävlingen för HD 0-8.
Anmälningsavgiften faktureras resp. Förening.
SNÖGARANTI
Vid inställda tävlingar 50 % tillbaka av anmälningsavgiften
NUMMERLAPPAR
Hämtas föreningsvis i tävlingsexpeditionen på Ängen (öppettider se tävlings-PM).
Ej återlämnad nummerlapp debiteras klubben med 300 kr.
UPPLYSNINGAR
Erik Sjöblom 070–2132304
Tobias Långberg 070–6771765
TÄVLINGSREGLER
Svenska skidförbundets tävlingsregler för säsongen 2019-2020 gäller. Tävlande, funktionärer
och åskådare deltar respektive medverkar på egen risk.

TOURREGLER
För varje deltävling så räknas det placeringspoäng. 1 poäng till den som vinner, 2 poäng till den
som kommer tvåa, 3 poäng till den som kommer trea, och så vidare.
Den som har lägst totalpoäng efter de tre deltävlingarna vinner varje klass. Har man samma
totalpoäng hamnar man på samma placering.
Endast de som deltar i alla tre deltävlingarna räknas in i touren/totalen. Startar man bara ett
eller två lopp kan man inte vara med i touren/totalen.
PRISER
Etappriser för lördagens distans samt topprace.
Total prislista gällande alla tre tävlingarna.
Prisutdelning för resp. tävling sker vid resp. tävlingsplats, Ängen resp. EKG-backen.
Tider presenteras i tävlings PM.
OMKLÄDNING
Vid Ängen finns utrymme för omklädning och dusch.
SERVERING
Raststugan Ängen för lördagens och söndagens tävlingar, möjlighet att köpa lunch båda
dagarna.
BOENDE
För klubbar som kommer utifrån samarbetar Ungdomsspelen med Sidsjö Hotell & Konferens
som erbjuder prisvärt boende under tävlingshelgen, se nedan:

För att hålla er uppdaterade på vad som händer följ oss på facebook och
Instagram!
Sundsvalls Ungdomsspel
Ungdomsspelen

Sidsjö Hotell & Konferens erbjuder under perioden 13-15 mars 2020 15% rabatt på ordinarie priser för
deltagare på Stockvik SFs tävling Ungdomsspelen, för den som bokar direkt med hotellet (dvs inte via
extern bokningssajt, tex Booking.com).
Sidsjö Hotell & Konferens ligger vid foten av Södra Berget, endast 2,5 km från Arenan, med spårsystemet
precis runt knuten. Här finns två rumstyper; hotellrum med eget badrum och TV på rummet, eller sovrum
utan TV och med delat badrum. I båda kategorier är det bäddat och klart när man kommer, och
handdukar, slutstäd och frukost ingår. Övriga faciliteter på anläggningen: möjlighet till självhushåll i
gemensamma kök, vallabod, gästtvättstuga, torkrum, samt stor gratis parkering.
Bokning och betalning av logi görs direkt med Sidsjö Hotell & Konferens. Ange bokningskod ”Stockvik
2020”. Individuella bokningar kan avbokas utan kostnad fram till kl 14.00 på ankomstdagen, enligt
ordinarie bokningsregler. Sällskap om 10 pers eller fler räknas som gruppbokning, med särskild
överenskommelse om avbokningsregler och betalning (på plats vid ankomst eller förskottsfaktura).
För mer information och bokning, kontakta oss på 060 – 125 125, eller info@sidsjohotell.se

Välkomna till skidfest på Södra Berget i Sundsvall

