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1. Mötet öppnas

 Välkommen
 Arrangörer Vörå IF, Oravais IF och IF Femman
 Följ anvisningarna om vallningen.
 Alla går vidare.
 Alla lämnar in sina skidor efter kvalet.
 Lämna inte kvar vid skidhämtningen.

 95 deltagare



3. Tävlingsorganisation och jury

Tävlingsledare Tor-Leif Häggman Jury
Tävlingssekreterare Jan Hermans
Banmästare Anders Wikström
Stadionchef Staffan Julin
TD Lotta Wasström Jury
TDA Anna-Lena Blusi Jury
Tidtagning Niklas Enlund



Samma bana som HS 2024
Ge gärna feedback



5. Väderlek

 Utmanande väder för fluorfrivallning?
 Var försiktiga då ni rör er på området, halkrisk.



6. Preparering av banan

 Banan pistad mellan 12-13:00
 Mjukt men likt för alla
 Banor för lördagen också uppkörda och märkta



7. Sprintschema

 17:00 Kvalstart?
 18:00 Finaler



7. Sprintschema H/D14, 24 vidare



7. Sprintschema H16, 18 vidare



7. Sprintschema H21 och D16, 12 vidare



7. Sprintschema D21, alla vidare



8. TD taltur

Omkörningar

- Tävlande som ligger före har rätt att välja bästa linje.

- Tävlande som ligger före får inte hindra tävlande som kommer bakifrån.

- Tävlande som har för avsikt att passera ska göra det utan att hindra den 
tävlande som ska passeras. 

- När tävlande är bredvid varandra har de ömsesidiga skyldigheter att inte hindra 
varandra

- I sektioner med markerade korridorer ska de tävlande välja en korridor. De 
tävlande får lämna den valda korridoren så länge ICR 343.9 och ICR 343.10 
följs.



8. TD taltur

Starten:

”Take your marks”

”Ready” -> förflyttar sig till startsträcket

”Set” -> tävlande skall vara stilla

 startsignal

Tjuvstart leder till gult kort (dvs. skriftlig varning)

Vid ev. andra tjuvstart i samma heat den tävlande ute ur 
tävlingen (oberoende vem som gör tjuvstarten), och placeras 
sist i heatet/finalen.



9. Övriga ärenden

10. Mötet avslutas


