Swecosprinten 2017
Dragvoll Trondheim

NTNUI i samarbeid med Sweco inviterer til rulleskisprint
med stilart klassisk på NTNU campus Dragvoll Torsdag 31.08.2017.
Klasser
kvinner senior
menn senior
juniorer kan også delta, men må da stille i seniorklassen.
Premiering
1. plass: Gavekort på Hank Sport med verdi på 2500 kroner
2. plass: Gavekort på Hank Sport med verdi på 1500 kroner
3. plass: Gavekort på Hank Sport med verdi på 500 kroner
Diverse uttrekkspremier fra Hank Sport til en verdi av 4000 kroner
Tidsskjema
10:30-11:30 utdeling av startnummer
11:45 start prolog
12:20 start første kvartfinale
13:25 start første semifinale
14:00 Kvinnefinale
14:08 Herrefinale
Regler/oppsett av heat
I prologen går man en runde, mens i heatene går man to runder.
30 beste fra prolog går til kvartfinale.
2 beste fra hver kvartfinale + 2 lucky losers går til semifinale.
2 beste fra hver semifinale + 2 lucky losers går til finale.
Ved færre enn 25 deltakere i klassen vil andre heatoppsett benyttes.
Tidsskjema og oppsett av heat kan endres og tilpasses antall deltakere.
Alle deltakere må bruke hjelm. Løpere uten hjelm blir nektet start.

Rennkontor/sekretariat
Ved start/mål fra klokka 10:00
Startkontigent
100,- per løper
Betales ved henting av startnummer med vipps eller kontant
Rulleski
Arrangør stiller med rulleski fra Swenor, som blir brukt under konkurransen.
Løperne må ha med egne ski hvis de skal varme opp på rulleski.
Skiforsikring
Det er den enkelte løpers ansvar å sørge for at den har forsikring i orden.
Toaletter
Sit Dragvoll Idrettsenter(se vedlagt kart nederst)
Dusj/garderober
Sit Dragvoll Idrettsenter(se vedlagt kart nederst)
Premieutdeling
Ved start/mål 15 minutter etter herrefinalen.
Parkering
Det er god plass for parkering på Dragvoll, men vi kan dessverre ikke stille med
gratis parkeringsplasser rundt campus, så de som har behov for parkering må
ordne det selv.
Påmelding
Innen 30.08.2016 klokka 23.59 via minIdrett.
Påmelding for utenlandske løpere eller ved problemer med minIdrett til
marcus.braathen@gmail.com
Andre spørsmål kan sendes til jonas_riseth@outlook.com

Kart

