www.lillavarldscupen.se

Nolby Alpina inbjuder härmed till
Lilla Världscupen kval i Super-G för Medelpads distrikt
21 februari 2021
Program

Detaljerat tidsprogram presenteras på hemsidan www.nolbyalpina.se.

Viktigt!

Rådande situation med Covid-19 kräver kräver speciella förhållningsregler under
tävling. Eventuella frågor ställs till tävlingsledaren och finns beskrivet i
handlingsplan, publicerat på hemsidan
https://www.nolbyalpina.se/tavlingar/LVC-kval/
Samtliga deltagare, ledare, föräldrar och funktionärer har ett gemensamt
ansvar att följa de allmänna rekommendationerna från FHM,
Stanna hemma om…
● du upplever coronarelaterade symtom
● är mindre än tre dagar sedan du återhämtat sig från sjukdom med
coronarelaterade symtom
● du har varit i nära kontakt med ett bekräftat fall av Covid-19 under de
senaste 10 dagarna eller om du bor ihop med någon som är i karantän
● du tillhör en riskgrupp för Covid-19
● kontakta sjukvårdsupplysningen om du är tveksam
OBS! deltagare som inte tävlar får inte uppehålla sig på tävlingsarenan före utsatt tid
för start, de ska även lämna målområdet snarast möjligt efter avslutad tävling.

Regler

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

Anmälan

Via IdrottOnline, senast 17 februari 2021

Avgift

150 kr faktureras tävlandes klubb

Avanmälan

skickas till tavling@nolbyalpina.se
OBS! Avgift faktureras enbart till startande, är man sjuk stannar man hemma

Tävlingsbacke

Nolbybacken

Tävlingsledare

Rikard Fürst, 070-8523900

Lagledarmöte

I målfållan före varje klass, se hemsidan för tider

Liftkort

50 kr/träningskort lördag, 180 kr/tävlingskort söndag. Swishas då nummerlappen
hämtas. Åkare märker med “startnr: XX”. Ledare märker med klubb och namn.
Listan stäms av efter genomförd tävling. Ev. saknade betalningar faktureras till
åkarens klubb och medför en extra fakturaavgift på 100 kr.

www.lillavarldscupen.se

Nummerlappar

Nummerlappar finns för självplock utanför lifthuset. Vid avslutad tävling läggs
nummerlappen i utplacerad "korg". Samtliga nummerlappar tvättas mellan tävlingar.
Borttappad nummerlapp faktureras med 1000 kr

Priser

DM-plaketter 1-3
Pokaler LVC-kval 1-5
Uttlottningspris, presentkort 1 st/klass (delas ut tillsammans med nummerlappen)
OBS! pristagarna kommer individuellt hämta sina priser efter att speaker meddelat

att klassens/tävlingens resultat är klart Vi avråder från handslag, kramar eller annan
fysisk kontakt vid start, målgång, prisutdelning etc.
Övrig information

Tävlingen är även distriktsmästerskap i Super-G
LVC-träning 20/2
●
●

U12: 09:00-10:30, samling kl.09:00 för gemensam genomgång
U14: 10:30-12:00, samling kl.10:30 för gemensam genomgång

Minst två tränare per klubb och grupp, att hjälpa till som flaggvakt mm för att
hålla säkerheten under träningen

Deltagare uppmanas ta med egen förtäring, ingen servering
Tävlande kommer ombytta eftersom det inte finns tillgång till gemensamma
omklädningsrum
E-mail: tavling@nolbyalpina.se
Hemsida: www.nolbyalpina.se

https://www.skidor.com/globalassets/svenska-skidforbundet/dokument/kriskommunik
ation/corona/riktlinjer-och-rad-tavling-ssf-210203.pdf
Publicering

Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna sam deltagar-, ranking-,
start- och resultatlistor publiceras på vår hemsida.

OBS!!! Vi förbehåller oss rätten att ändra i ovanstående program och det är deltagares
skyldighet att hålla sig informerad om eventuella programändringar. Utifrån rådande
omständigheter kan ändringar ske på kort varsel, se hemsidan för aktuell info.
Allt deltagande sker på egen risk!

Välkommen till Nolbybacken!

