WADKÖPINGSLOPPET
SÖNDAG 2 FEBRUARI 2020
SKIDTÄVLING I KLASSISK STIL, SEEDNING TILL VASALOPPET
Karlslunds IF, skidor, inbjuder till 38;e upplagan av Wadköpingsloppet.
Till följd av akut snöbrist har det klassiska loppet flyttats till Långberget, på toppen av Värmland.
Långberget erbjuder fina spår och loppet kommer att genomföras som varvlopp, 42 km fördelat på
4 varv.
Långbergets skidstadion, ligger i anslutning till Hotellet med samma namn, ca 15 km från
Sysslebäck, 80 km från Sälen by, 90 km från Torsby, 120 km från Kongsvinger.
Gemensam start kl 12.00 söndag 2 februari 2020.
ANMÄLAN
Via EQ Timing (se www.wadkopingsloppet.se) senast tisdagen 28 januari .
o
o
o

Anmälningsavgift för ordinarie anmälan (t.o.m. 28 januari): I samtliga klasser 600
SEK.
Anmälningsavgift för sen anmälan – online (29 januari t.o.m. 31 januari): I samtliga
klasser 750 SEK.
Anmälningsavgift för direktanmälan: I samtliga klasser 800 SEK senast kl 11.00
tävlingsdagen.

OBS Antalet startande är begränsat till 400 startande, anmälan stänger när maxantal uppnåtts.
Faktura för inbetalning skickas digitalt.
SEEDNING
Deltagare som önskar seedning måste själv uppvisa resultatunderlag för detta.
Kriterier för seedningen finns på Wadköpingsloppets hemsida.
Startlista publiceras på Wadköpingsloppets hemsida samt anslås vid sekretariatet.
Startleden öppnas kl 11.00.
TIDTAGNING OCH MAXTID
Tidtagningschip finns integrerat i nummerlappen.
OBS! deltagaren ansvarar själv för att läsa på bana samt följa markeringar.
Maxtid begränsas genom att åkare som ej passerat varvning 3 före kl 15.00 tillåts inte fortsätta, med
hänsyn till mörkrets inträdande.

SKISTART.COM SKI CHALLENGE
Wadköpingsloppet ingår i långloppscupen Skistart.com Ski Challenge, se Wadköpingsloppets
hemsida.
FÖRENINGSKRAV
För deltagande i tävlingsklass är det krav på föreningstillhörighet (ansluten till svenska
skidförbundet). Vi rekommenderar också föreningstillhörighet i motionsklass vilket ger dig ett
försäkringsskydd du som klubblös saknar.
REGLER
Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Wadköpingsloppet är en tävling i klassisk stil.
Användande av fri teknik leder till diskvalificering.
VALLASERVICE
Vi erbjuder hjälp med vallning före loppet. Pris för fästvallning - 200 SEK. Vi vill att du kommer med
väl rengjorda skidor. Rengöring av belag innan vallning debiteras annars med 200 SEK. Inlämning av
skidor för fästvallning sker mellan kl. 09.00 och 10.00. Betalning sker med Swish (nr: 123 690 24 64).

VÄLKOMNA TILL EN HÄRLIG SKIDDAG
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