Välkommen till 71. Vöråspelen 30.1.2022
Tävlingsplats

Vörå Skidcentrum Skidbacksvägen 16, 66600 VÖRÅ

Tävlingskansli

Nere i tidtagarhuset, öppnar kl.10.00 Tävlingskasnliet når du via
telefon 0447805420.
Numrorna hämtas från en ställning utomhus utanför tävlingskansli.
Om du inte hittar din nummer kan du ringa tävlingskansliet på
nummer 0447805420.
Sjukvårdare patrullerar på området och nås på telefon nummer
0447805420.

Omklädning

Inga omklädningsrum öppna, WC dörrarna är öppna,

Start

Första start 11:00! Endast tävlare i tävlingssituation på mål- och
startområdet! Vi ber alla iaktta försiktighet och visa respekt mot
tävlande. Från parkeringen löper två uppvärmningsspår ända upp i
första backen. Håll dig till högra spåret så undviker vi krockar,
tävlingsspåret är bara till för de tävlande.

Banor

H/D 8
H/D 10
D 14
D40

1 km
2 km
3,3 km
4,5 km

H/D 12
H 14
H55-65

3,3km
4,5 km
4,5 km

Följande klasser skidar även upp i sprintbacken på slutet.
D 16
4,5 km
H 16
4,5km
D 18
4,5 km
H 18
9 km (2x4,5km)
D 21
9 km (2x4,5km)
H 40
9 km (2x4,5km)
H 21
13,5 km (3x4,5km)
Nummerutdelning

Numrorna finns upphängda klassvis på ett staket utanför
tävlingskansliet.

Skidstil

Klassisk individuell start

Servering

Servering finns ute i grillkiosken. Där finns korv kaffe, fastlagssemla
och annat smått och gott. Vi hoppas de flesta använder kort eller
Mobilepay betalning.

Prisutdelning

Alla får ett rågbröd vid målgång.
Prisutdelning för H/D8-H/D14 ca TT:MM, 5 bästa får pris
Prisutdelning för övriga ca TT:MM, 3 bästa får pris
(Enligt FSS nya rekomendationer delas inga pokaler ut i H/D16 och
äldre)

Resultat

www.voraif.fi

TD

Holger Sved

Vice TD

Anna-Lena Blusi

Tävlingsledare

Tor-Leif Häggman

Tävlingssekreterare

Anna-Lena Berglund

Banmästare

Anders Wikström

Parkering

Invid tävlingsplatsen

Övrigt

Invid pumphuset nära första backen finns en el-central som få
användas för vallning!

Var vänliga och följ våra Corona restriktioner:







Ingen deltar i tävlingarna eller som serviceman ifall man har
förkylningssymtom
Alla över 12 år rekommenderas använda munskydd förutom de
tävlande i uppvärmning-tävling-nedvarvning. Innan uppvärmning och
efter nedvarvning använder de också munskydd.
Omklädningsrummen är stängda, endast dam och herr WC är öppet. Inga
andra byggnader är öppna för deltagare. Skidstugan används för
funktionärer.
Funktionärer använder WC inne i skidstugan.

