www.lillavarldscupen.se

Bollnäs alpina klubb
inbjuder härmed till
Lilla Världscupen kval för Region 2
20/2 2021
Program:

20 februari 2x storslalom för damer och herrar U12-14
Detaljerat tidsprogram ges vid lagledarmötet.

Regler:

Tävlingarna genomförs enligt Svenska Skidförbundets alpina
tävlingsregler samt tillägg till tävlingsreglerna.

Anmälan:

Via IdrottOnline, senast

Anmälningsavgift:

150 kr per deltagare & tävling, faktureras klubben i efterhand.

Tävlingsbacke:

Bollebacken, tävlingsbacken

Lagledarmöte:

Utomhus på morgonen före tävling. Max en representant från
varje klubb.

Liftkort:

Hämtas utomhus tillsammans med nummerlapp. 180:- faktureras
klubben i efterhand. Giltigt liftkort krävs för deltagande. Ej
återlämnat keycard debiteras klubben i efterhand.

Nummerlappar:

Hämtas utomhus, klubbvis på tävlingsdagen av en ansvarig från
klubben.

Priser:

Pokal för de 6 först placerade. Prisutdelning utomhus utan publik
direkt efter avslutad tävling.

Preliminärt program:

Lagledarmöte 10:30
Besiktning 10:45-11:15
Start åk 1 11:30
Start åk 2 direkt efter avlutat åk 1, samma bana
Tävling 2
Besiktning 12:00-12:20
Start åk 1 12:30
Start åk 2 Direkt efter avslutat åk 1, samma bana

Tävlingsledare:

Dennis Bothelius

www.lillavarldscupen.se

Covid-19:

Det är varje individs ansvar att hålla sig uppdaterad och följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19 och
endast delta i arrangemanget om man är helt frisk
Max en förälder per deltagare. Ingen publik tillåten vid
tävlingsområdet (start, bana och målfålla). Inga föräldrar i
tävlingsområdet, endast tränare och ledare. När deltagarens klass
är klar ska denne inte vara kvar vid tävlingsområdet.
Ta del av aktuell handlingsplan som finns på hemsidan.
Alla åkare/ledare bör komma till arenan ”så klara som möjligt”,
ombyte skall ske utomhus och förvaring av personliga saker,
pjäxbagar/ryggsäckar förvaras i bilarna eller utomhus.
Anpassad servering erbjuds men all förtäring sker utomhus.
Anläggningens anvisningar gällande antal till servering och
toaletter skall respekteras.

Boende:

Scandic Hotell: https://www.scandichotels.se/bollnas,
Bollegården: http://bollegarden.se/kontakt/

Övrig information:

Bollnäs alpina klubb, kontaktperson:
E-mail: styrelsen@bollnasalpina.com
Hemsida: www.bollnasalpina.com

Deltagande:

Tävlande deltar i tävlingarna på egen risk. Tänk på att visa
respekt för varandra på tävlingar samt övriga gäster i
anläggningen.

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt
deltagar-, ranking-, start- och resultatlistor publiceras på vår
hemsida: www.bollnasalpina.com och på sociala medier.

Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares skyldighet att
hålla sig informerad om eventuella programändringar.
Allt deltagande sker på egen risk!

Välkommen till Bollebacken !

