
 

Tävling i fri stil den 21 januari 2023 Östersunds skidstadion kl. 16.30 

 

TÄVLINGS-PM Uppvisningslopp under VM 

GUIDNING OCH COACHING EFTER TÄVLINGSBANAN  
Inga speciella restriktioner finns när det gäller guidning samt 
coachning. Visa hänsyn till varandra och följ funktionärernas 
uppmaningar om något uppstår.  

ÖVERDRAGSKLÄDER  
Lämnas i startområdet.  

PRISUTDELNING  
Priser till alla i samband med målgång. 

TOALETTER  
Det finns 2 utanför sekretariatet mot parkeringen samt 2 inne 
på nedre våningen.  

OMKLÄDNINGSRUM  
Omklädningsrummen med toaletter och duschar är öppna. 

PARKERING   
Stora planen vid Sekretariatet/Mediahuset samt uppe vid 
Arctura.  

FOTOGRAFERING  
Genom ditt deltagande i arrangemanget ges medgivande till 
att Parasport Sverige kan publicera bilder från arrangemanget 
på hemsida eller i annat marknadsföringssyfte. 

TÄVLINGSREGLER   
Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller.   
Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive 
medverkar på egen risk. 

KONTAKTPERSONER 
Leif Danielsson 073-816 44 00 

    Välkommen! 

ARRANGÖR:  
Parasport Sverige – Längd- och skidskyttekommitén 

TÄVLINGSPLATS:  
Östersunds Skidstadion 

TÄVLINGS PM    
Detta PM innehåller information för tävlingen den 21 januari. 
Tävlingen genomförs i fri stil och med gemensam start. 
Första start ca kl.16.30 direkt efter prisutdelningen för VM 
tävlingarna. 
Tävlingen är ett uppvisningslopp men också ett 
observationslopp för åkare med intellektuell 
funktionsnedsättning med ambitionen att åka till VM i 
Seefeld. Tävlingen är öppen för alla Parasportens 
målgrupper. Åldersgräns 13 år och äldre. Den aktive kan välja 
att åka 2 km eller 4 km (2x2 km). Anges i anmälan. 

BANOR OCH SPÅR är de som används under VM. Banan 
kommer vara uppmärkt. Banorna stängs för träning 5 min 
före första start. Startplats i leden enligt nummer i startlistan. 
Vänligen respektera startordningen! Ni har möjligheten att 
testa tävlingsspåret fredagen den 20 januari kl.16.00-17.00. 
Ackreditering krävs för att få vistas på skidstadion! 

TÄVLINGSSEKRETARIAT  
Finns på Sekretariatets övervåningen på skidstadion. 

NUMMERLAPPAR 
Hämtas ut av EN ledare per klubb i sekretariatets övre våning 
från klockan 13.00 på tävlingsdagen.  
CHIP kommer att användas och de hämtas ut när 
nummerlappen hämtas. Ej återlämnat lånechip debiteras 
klubben alternativt åkaren med 500 kr.   

START OCH RESULTATLISTOR    
All publicering av start- och resultatlistor under tävlingsdagen 
kommer vara digitala på winterparasport.com 




