
 

Tävlingsdirektiv FSSM 12-14.02.2016 

Tävlingskansli 

Tävlingskansliets adress är Skidbacksvägen 21, 66600 Vörå. Telefon 050-5428 176. 

Kansliet är öppet: fredag 12.2 kl. 13:30 – 19:00, lördag 13.2 kl. 09:30 – 15:30, söndag 14.02 kl. 

08:30 – 14:00 

Tävlingscentrum 

Tävlingscentrum finns vid Skidbacksvägen 21, 66600 Vörå.  

Tävlingsnummer 

Från kansliet fås allt material, nummer, nycklar o dyl. Numrorna delas ut enskilt till tävlande. Efter sprintens 

tidskörning samlas numren in och inför kvalheaten delas nya nummer ut på skidstadion. Nummerlapparna 

returneras, för icke återlämnade debiteras 50/€. Lagsammansättningen till söndagens stafetter inlämnas till 

kansliet senast lördag kl. 15:15. 

Transpondrar 

Transpondrarna delas ut vid startfållan. Var ute i god tid så du hinner få din egen! 

Omklädning, dusch och restaurangtjänster 

Dusch och omklädning finns i första hand vid Campus Norrvalla, adress Vöråvägen 305-307. I begränsad 

omfattning finns omklädning och dusch även vid skidcentrum. Norrvalla erbjuder även fullskalig 

restaurangservice åt hungriga under tävlingsdagarna.  

Banor, bankartor, träningstid 

I fredagens sprint används en 1,5 km bana (H/D21, H/D 18) eller 1,3 km (H/D 14, 16) invid stadion. Under 

lördagens distanslopp används den 2,5 km långa konstsnöbanan för distanser 5 km eller längre. För de yngre 

klasserna finns 1 km, 2 km eller 3 km. Kartor och banprofil finns på nätet och anslagstavlan.  

Officiell träningstid är fredag 13:00 – 14:45, lördag 09:00 -10:45 och söndag 08:30-09:45. Test- och 

uppvärmningsspår finns bredvid poolområdet. På lördag kan tävlingsspårets övre slinga användas för 

uppvärmning fram till kl. 12:00 med nummerlappen inåtvänd. Testspåret kommer av säkerhetsskäl att vara 

enkelriktat båda dagarna. 

Lagledarmöten 

Lagledarmötena hålls i skidstugan. Fredag 12.02 kl. 14:00, lördag 13.02 kl. 10:00 och söndag 14.02 kl. 09:00. 

Vid mötena meddelas om TD:s och arrangörernas eventuella specialdirektiv.  

Jurymedlemmar 

Tävlingsjuryn består av TD Mattias Skog, TD:ass Sten-Ole Lund samt tävlingsledare Mårten Lövdahl, TD 

nås på 044 721 8373  eller kansliet 050-5428 176 

Temperatur 

Temperaturtavlan finns vid infopunkten. Gällande köldgränser används SMH:s regler. 

Vallning 

Bredvid testspåren finns ett tält och elanslutning avsett för allmänt bruk. Föreningarna kan även reservera 

egen plats på samma område. 



Tidtagning 

Tidtagningen sker elektroniskt. Målkamera används båda dagarna. De tävlande förutsätts vara vid egen start 

senast 10 min före.  

Startordning 

Fredagens sprint: 

H/D 14 och H/D 16 år: Startordningen i tidskörningen slumpvis lottad 

H/D 18 och H/D 21 år: Bäst rankade enligt SHL:s nationella ranking startar först, tävlande utan poäng lottas i sista 

startgruppen 

Lördagens normaldistans: 

I alla yngre klasser lottad startordning (H/D, 10, 12, 13, 14, 15, 16 år) 

H/D 17, 18, 20 och 21 år: Bäst rankade enligt SHL:s nationella ranking startar sist, tävlande utan poäng lottas 

i första startgruppen. 

Avbrutet lopp 

Vid avbruten tävling underrättas målfunktionärerna om detta. 

Allmänna direktiv 

Under tävlingen får endast tävlande röra sig på banan. Servicepersonal och coacher får serva åkarna på 

lämpliga områden. Vi hoppas att servicepersonalen iakttar försiktighet runt banan och inte i onödan belastar 

tävlingsspåret. 

Licenser 

SHL:s tävlingslicens eller Skipass obligatorisk i alla klasser. Licenserna måste vara i kraft vid anmälan. 

Prisutdelning. 

Prisutdelning sker vid Norrvalla på lördag klockan 15:30 för fredagens sprint och lördagens klassiska lopp. 

Antalet pristagare per klass fastslås efter anmälningstidens utgång. Vid söndagens stafetter prisutdelning på 

skidstadion efter att klassen är avslutad 

Resultat 

De officiella resultaten finns på anslagstavlan efter att klassen är klar och resultatlistor kan även köpas från 

kansliet. Resultaten finns även på www.femman.fi/2016/fssm-2016-vora/ 

Parkering 

Följ skyltning via centrum. Tävlande och servicepersonal får parkera i närhet av skidstadion så länge 

utrymme finns. Husbilar hänvisas till Norrvalla för nattparkering. Reservering via 06 383 1012  eller 

norrvalla.reception@folkhalsan.fi 

Första hjälp 

Första hjälpgrupp finns på plats, anträffbar via GSM 040 1841 399 eller kansliet. 

Bespisning 

Smörgåsar, korv, förfriskningar och dylikt fås via skidstugans cafeteria. Matgäster hänvisas till Norrvalla och 

Elsas kök, Vöråvägen 305-307. 

 


