Banchef - Roll och arbetsbeskrivning
Tre veckor innan
● Följ väderprognos och säkerställ med Anläggningskommittén att det finns salt vid behov
● Kontrollera med materielansvarig att all utrustning finns och fungerar såsom käppar, nät, flaggor,
start och målutrustning m.m.
En vecka innan
● Kontrollera att banpatrullen är underrättad och kommer
● Säkra att det backen är i bra skick och allt preparerat som det ska, senast dagen innan tävling.
● Känna till regler för antal portar vid respektive disciplin med hänsyn till banans längd och fallhöjd.
● Kolla att det finns färg i sprutan och frysskydd
En dag innan
● Förbered inför tävling, näta rigga målområde, starttält, pyloner -Tillsammans med tävlingsledare och
banpatrull
Tävlingsdagen - morgon
● Om mycket snö under natten till tävlingsdagen, säkerställ att friåkningsytor pistas innan liften
öppnas.
● Kontrollera att tävlingsarenan uppfyller säkerhetskraven
● Sätta banan tillsammans med utsedd banläggare
● Informera tävlingsledaren samt sekretariatet antal portar och riktningsförändringar.
● Märk upp käpparnas plats och/eller åklinjen med färg i snön, vid behov.
● Sätt upp flaggor om de skall användas
● Märk ut mållinjen med färg. Linjen skall dras där fotocellen bryts
● Sätt upp reservkäppar längs banan på lämpliga ställen
● Se till att startområdet är bra avgränsat så att de som står klar för start kan stå i lugn och ro från
övriga
● Se till att startgrind monteras (hämtas i sekretariatet)
● Sätt ut gul-flagg innan besiktning vid Super-G (ev. också vid storslalom)
● Fixa "fålla" till liften
Tävlingsdagen
● Se till att banan löpande prepareras och att käppar sitter fast
● Kommunicera med tävlingsledaren på separat kanal på kommunikationsradio
Tävlingsdagen - avslut
● Banan får inte rivas förrän klartecken ges från tävlingsledaren
● Banchefen får inte lämna tävlingsplatsen förrän protest-tiden slut och ev. protester behandlats
● Utvärdering av tävlingen - vad fungerade bra? vad kan förbättras? meddela
Tävlingsledare/sekretariat - sport@nolbyalpina.se
Se http://www.skidor.com/Grenar/Alpint/Tavling/Forarrangorer/

