Vreta Ski Maraton
Den 19/2-2022

21 km och 42 km är seedningsgrundande för Tjejvasan och 42km för Vasaloppet 90.
Vi välkomnar både motionärer och elitåkare.
Både tävlingsklass och motionsklass är seedningsgrundande, det är tiden som räknas.
Klasser:
Herrar 42km, Damer 42km och H/D Motion 42 km, 575kr,
H/D Motion 21km 475 kr
H/D21 42km får födda –>2005 delta.
Motion 42km och 21km får födda –> 2011 delta.
I anmälningsavgiften ingår hamburgare och dryck efter målgång.
Vid inställt lopp återbetalas 50% av erlagd avgift.
Teknik:
Klassisk teknik.
Vakter kommer finnas utmed banan för att kontrollera tekniköverträdelser.
Plats:
Vreta SkiCenter på Vreta Klosters golfbana
Banan:
Är lätt till måttligt kuperad varvbana på 4 varv av långloppskaraktär på både natursnö och konstsnöunderlag i ett
böljande eklandskap vid Vreta Klosters golfbana. Minst dubbelspår kommer vara draget runt hela banan.
Reservbana:
Vreta SkiCenters konstsnöbana 13 varv och 4 spår i bredd utmed hela banan. Åkare ansvarar att rätt antal varv
åks.
Start:
Gemensam start kl:11.00. För PM, Start och Resultatlistor se https://vretaskicenter.se/
Startled:
Elitled, tävlingsklass 42km, motionsklass 42/21km är ordningen på startfältet.
Elitled, de 10 bästa herrarna och de tre bästa damerna på 42 km 2019.
Alternativt resultat från annat seedningsgrundande lopp, Vasaloppet led 2, Tjejvasan led 1 eller FIS poäng.
Resultat för seedning anges vid anmälan i samband med att anmälan sker eller via Mail till
skimaraton@vretaskicenter.se senast 2022-02-16.

Deltagarantal:
För att ge samtliga deltagare bra och rättvisa förhållanden har vi valt att ha ett max deltagarantal på 350 åkare.
När antalet är nått stängs anmälan och reservlista upprättas.
Deltagarantal kan begränsas med anledning av Covid-19.
Anmälan:
Ordinarie anmälan stänger den 14/2 2022 och sker via: Anmälan Vreta Ski Maraton
(I anmälningsformuläret behöver alla tre boxar med godkännanden kryssas i)
Efteranmälan:
Därefter öppnar efteranmälan kl. 08:00 den 15/2 och stänger den 16/2. Avgift, ordinarie avgift + 200kr.
(I anmälningsformuläret behöver alla tre boxar med godkännanden kryssas i)
Efteranmälan på tävlingsdagen:
Kan ske på plats mellan kl. 08:30 till 10:00 i mån av plats. Avgift, ordinarie avgift + 400kr. Enbart betalning
med Swish
Seedning till Vasaloppet:
Se vasaloppets hemsida seedning
Vid anmälan ska ev. Vasa id anges. Börjar med V
Nummerlappar:
Hämtas på tävlingsexpeditionen på tävlingsdagen den 19/2 mellan kl. 08:30 och 10:30.
Service:
Vätska serveras vid varvning och i målområde efter målgång. För vidare information, se PM
Omklädning och varma utrymmen:
Kommer med nuvarande Covidregler ej att kunna erbjudas. Kan komma att ändras beroende på
myndighetsbeslut.
Golfrestaurangen är öppen med de begränsningar som finns med avseende på yta.
Regler:
Svenska Skidförbundets regler gäller. Deltagare, ledare och åskådare deltar på egen risk. Deltagare som saknar
klubbtillhörighet omfattas inte av någon försäkring.
Priser:
I tävlingsklasser:
Pengapriser i form av träningsbidrag och hederspriser utefter deltagarantal.
Motion 42km och 21 km lottade priser.
Servering:
Se PM för information om golfrestaurangen är öppen.
E-mail:
Tävlingsledare: Magnus Lundberg
Banansvarig: Mats Isaksson
För spårstatus:

skimaraton@vretaskicenter.se
skimaraton@vretaskicenter.se
www.vretaskicenter.se/

Välkomna till en trevlig skiddag önskar

