Tävlings PM Båstad-Mölle 5 juni 2021
ARRANGÖR
Båstad till Mölle Event AB tillsammans med IFK Helsingborg Skidor och IF Ski Team Skåne.
DATUM
Lördagen 5 juni 2021 kl 15.30. Gemensam start

STARTPLATS
Startplatsen är Topasvägen mellan Östra Karup Kyrka och Östra Karup skola.
COVID-19

Varje deltagare i tävlingen är skyldig att ta del av och följa de smittskyddsregler som gäller under
tävlingsdagen. Uppdaterade, aktuella regler redovisas på hemsidan www.båstad-mölle.se/covid.
Generellt gäller att alltid iaktta regler om stavlängds avstånd till andra.
Vi uppmanar alla att visa tålamod om det skulle råka bli kö vid utlämning och återlämning av
nummervästar och chip resp. låneskidor.
Aktuella regler kommer också att finnas vid startområdet för de som behöver uppdatera sig.

ANMÄLAN
Anmälan görs på https://raceid.com/sv/races/7627/about
AVGIFTER
650 SEK
EFTERANMÄLAN
Pga rådande pandemi erbjuds ingen efteranmälan
DISTANS/TEKNIK :
57km Klassisk Teknik på låneskidor från Swenor med rullmotstånd 3.

BANAN
Bansträckningen i detalj kan ses på följande länk:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=11IoTMQJHA9bGgeg6VpuBLSvyHL968Ar&usp=sharing

VÄTSKEKONTROLLER OCH LANGNING
Vätska erbjuds vid start och mål, samt vid fyra stationer längs med banan efter 14km/27
km/38km/47km. Enbart langning kommer att erbjudas vid passage av Rasta, strax innan Margretetorp
och i Hjärnarp.

TÄVLINGSARENA
Tävlingsarenan är markerad med rött i kartan nedan. Endast deltagare i loppet har rätt att befinna sig
tävlingsarenan. Insläpp till arenan sker på angiven plats; Postridarens väg och Topasvägen.

STARTOMRÅDE ÖSTRA KARUP
Inom startområdet tillämpas regler för smittskydd enligt Svenska Skidförbundet och FIS, the
International Ski-federation.
Endast tävlande och funktionärer har tillträde till startområdet.
Publik är ej tillåten.
Inga aktiviteter i övrigt, t.ex. försäljning av mat och dryck kommer att erbjudas.
Vakter kommer att finnas vid tillträdespunkter till startområdet för att säkerställa att inga
obehöriga får tillträde.
A utlämning av nummerlappar och tidtagningschip, B utlämning av låneskidor, C avlämning av
överdragskläder
Toaletter finns i Församlingshemmet (innanför startområdet). Utanför startområdet finns en
allmän toalett på kyrkogården.

PUBLIK
Ingen publik tillåts i Tävlingsarenan, varken före eller under starten. Detta inkluderar även ledare,
teamcoacher och andra åkarrepresentanter.

PARKERING
Parkering sker på anvisad plats söder om startområdet (Korallvägen). Parkeringen kommer att öppna kl
13.30. Infart sker från Postriddarens väg, vilken löper parallellt med Lannamärkesvägen. Se karta nedan.
NUMMERVÄST OCH LÅNESKIDOR
Nummerväst och låneskidor kan hämtas tidigast klockan 13.45 på anvisade platser.
A nummerlappar
B låneskidor
OBS! Alla deltagare ska använda låneskidor(med rullmotstånd 3).

TOALETTER
Toaletter finns i Församlingshemmet (innanför startområdet). Utanför startområdet finns en allmän toalett på
kyrkogården.
UPPVÄRMNING
Uppvärmning kan ske på kommunala vägar i närområdet. Ta Postridarens väg norrut från parkering och
nummerlappsutlämning. OBS! Trafikverket har avrått från att använda ViktorEwalds väg, väg 115 samt
Lannamärkesvägen. Se översiktskarta.

ÖVERDRAGSKLÄDER
Överdragskläder i märkt väska/säck lämnas vid punkt C intill startområdet, och kan sedan hämtas vid
återsamlingsplats efter målgång vid Rasta.

MÅLGÅNG
Målgång sker i parkeringsficka ca 800 m söder om Rasta vägkrog. Inte heller vid målet är det tillåtet att
uppehålla sig för andra än tävlande och särskilt utsedda funktionärer. Efter målgång ska alla tävlande
bege sig till Rasta-området där återlämning av skidor, nummerväst och tidtagningschip ska ske på
angivna stationer. P.g.a. rådande restriktioner mot folksamlingar kommer det inte att hållas någon
prisceremoni.
Efter återlämning av skidor, nummerväst och tidtagningschip upplöses tävlingsarrangemanget och alla
får efter eget ansvar ta sig vidare till sina destinationer.

DUSCH/OMBYTE
I år kan vi inte erbjuda någon dusch efter målgång.
TÄVLINGSREGLER
FIS tävlingsregler gäller. Visma Ski Classics Challenger regler gäller för Elitklassen.
TRAFIKREGLER
I Sverige är det bara möjligt att genomföra tävlingar på allmän väg om tävlingsdeltagarna agerar som
trafikanter i övrigt, dvs. allmänna trafikregler samt anvisningar från vägskyltar gäller.
För att underlätta framkomligheten och undvika störningar så långt som möjligt kommer det att finnas
funktionärer, flaggvakter, längs hela banan, som har till uppgift att varna och vägleda både
tävlingsdeltagare och trafikanter i övrigt.
OBS! Flaggvakterna får inte dirigera trafik!

VÄGVISARE
Det kommer också att finnas cykelburna vägvisare som leder täten på tävlingsfältet genom hela
tävlingen. Även vägvisarna ska varna och vägleda tävlingsdeltagare och trafikanter i övrigt.

TIDTAGNING
Tidtagning kommer att ske med Emit chip. Chip, erhålls i samband med nummerlappsutdelningen

TÄVLINGSEXP
Vid starten i Östra Karup. Öppettider: lördagen 5 juni 10.00-16.00. Du kan nå tävlingsexp på telefon 0705710582.
SÄNDNING
Tävlingen kommer att livesändas. Ett sammandrag av tävlingen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan
samt på vismaskiclassics.com.
SJUKVÅRD

Mobil sjukvårdspersonal följer med efter tävlingsfältet längs hela banan. Därutöver finns sjukvårdskunnig
personal vid alla drickastationer samt vissa andra ställen längs banan. Larmnummer till tävlingsläkarens
bil kommer att göras tillgänglig för alla funktionärer och tävlande.

MILJÖ
Båstad-Mölle värnar om en mycket god miljö och ser det som en viktig aspekt att ingen nerskräpning
sker under loppet. Samtliga åkare har eget ansvar för att inget skräp slängs i naturen längs med banan.
Vid start, drickastationerna och vid Rasta efter målgång finns behållare för skräp.

PRISER
Herrar/Damer
1. 6000 SEK
2. 3000 SEK
3. 1000 SEK
LAGLEDARMÖTE
Lördag 5 juli kl. 10:00. Team och klubbledare är välkomna till Församlingshuset i Östra Karup. Alla kan följa
lagledarmötet online på https://meet.google.com/ced-qyyv-dzm
START och RESULTATLISTOR
Publiceras löpande vid tävl.exp, samt hemsida www.bastadmolle.se
ORGANISATION
VD/Projektledare: Lennart Klingberg 0709-983943, lennart.klingberg@generics.com
Tävlingsledare: Peter Sallenhag 0705-710582, peter@sallenhag.com
HEMSIDA
www.båstad-mölle.se. Följ vår hemsida som löpande uppdateras med info.

