Den rådande Covid- 19 situationen innebär bland annat att tävlingsområdet för denna
tävling är fri från publik. Föräldrar och anhöriga uppmanas att lämna sina barn med
respektive lagledare på parkeringen. Se nedan separata föreskrifter och Covid-19
anpassade regler för denna tävling. Om vi alla följer och respekterar dessa
förhållningsregler så kan vi tillsammans ge våra barn de bästa tänkbara förutsättningarna
att få tävla och har roligt!

Program:

Söndag den 7e februari, Slalom (SL) U9/U10 för åkare från TLSK,
LSK, MASK och Saltis

- Damer U10
- Herrar U10
- Damer U9
- Herrar U9
Regler:

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

Anmälan:

Via IdrottOnline, senast 3e februari 2021. Efteranmälan före
lagledarmöte

Anmälningsavgift:

150 SEK per åkare faktureras klubbvis. Efteranmälan mot 75 SEK
extra avgift via swish på plats.

Tävlingsbacke:

Vinterstadion, Saltsjöbaden www.saltislalom.se

Liftkort:

Avgift om 150:-per åkare. Varje klubb gör en (1) total-betalning för
samtliga åkare (och hanterar internt individuella betalningar gentemot
åkare/föräldrar). Detta sker i samband med nummerlappsutdelning.
Inget liftkort=Ingen nummerlapp

Nummerlappar:

U10 Damer & Herrar kl 09.00-09.45 (Hämtas ut av EN ledare)
U9 Damer & Herrar kl 12.00-12.45 (Hämtas ut av EN ledare)

Lagledarmöte:

U10 Damer & Herrar kl 09.45 i målområdet
U9 Damer & Herrar kl 12.45 i målområdet

Genomåk:
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Sker klubbvis i bokstavsordning U10 Damer & Herrar kl 10.00
U10 Damer & Herrar kl 13.00. Det kan även bli besiktning om
underlaget så kräver

Första Start:

U10 Damer & Herrar kl 10.30
U10 Damer & Herrar kl 13.30
Start åk 2, 20 minuter efter att sista i åk 1 har gått i mål

Prisutdelning:

Ingen organiserad prisutdelning! Medalj till alla åkare vid målgång.
Pokal till placering 1-7 i varje klass sker direkt efter protesttidens
utgång. Pristagare ropas ut i högtalarsystemet efter protesttidens
utgång och pokaler hämtas enskilt av respektive åkare i sekretariatet.

Tävlingsledare:

Carl Brusewitz, brusewitz.carl@gmail.com alt 070 844 20 97

Övrig information:

Hemsida, www.saltislalom.se samt E-mail: info@saltisslalom.se

Parkering:

Parkering/Avlämning sker toppen av backen med infart från
Slalomvägen.

Övrigt:

Vinterstadion har enklare försäljning av kaffe, fikabröd m.m Saltis är
kontantfri och accepterar enbart Swish

Värdegrund:

Vi visar respekt för varandra på tävlingar samt för övriga gäster i
anläggningen. Åkare, föräldrar och ledare skall vara en god förebild
för sporten!

Publicering:

Anmälan innebär medgivande till att bilder från tävlingarna samt
deltagar-, start- och resultatlistor publiceras på vår hemsida:
www.saltisslalom.se, samt IdrottOnline.

SÄRSKILDA REGLER OCH RESTRIKTIONER COVID-19
Alla åkare, ledare, föräldrar och funktionärer har ett gemensamt ansvar att följa de
allmänna rekommendationerna från FHM liksom lokala allmänna råd för COVID-19Tävlingen genomförs i enlighet med Stockholms Skidförbund Alpina COVID-19 Policy för
tävlingar och träningar för Stockholmsregionen och alla åkare, föräldrar och ledare
förväntas följa dessa samt tävlingsorganisationens särskilda förhållningsregler och
föreskrifter enligt nedan:
Max antal ledare för U10 är 1 ledare per 6 barn. Varje klubb ombedes samordna och
respektera detta. Av dessa ledare skall en finnas vid start, en som tar emot åkare vid
mål och en vid klubbsamlingsplats
För att undvika trängsel på parkeringen ombedes föräldrar till U9 att lämna sina barn på
vid botten av backen via entré Skidbacksvägen och föräldrar till u10 på toppen av backen
via entré Slalomvägen. På dessa platser tar ledarna över.
Övriga/generella förhållningsregler och specifika förutsättningar mht covid-19:
• Åkare och ledare som inte känner sig frisk ska stanna hemma
• Tävlingarna är publikfria vilket innebär att föräldrar ska hålla sig på avstånd
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• En lagledare + max 2 ytterligare ledare per klubb. En vid klubbsamlingsplats, en vid start
och en som tar emot åkare vid mål och slussar till klubbsamlingsplats

• Vi åker i egen bil och undviker personliga kontakter på resan till tävlingen och följer lokala
reserestriktioner
• Arrangerande klubb anordnar transport av överdragskläder från start till mål
• Diskningslistor och resultatlistor anslås inte utan ropas ut i högtalarna eller delas ut
klubbvis

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!
Varmt välkomna
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