WADKÖPINGSLOPPETSÖNDAG 6 FEBRUARI 2022
SKIDTÄVLING I KLASSISK STIL, SEEDNING TILL VASALOPPET
Karlslunds IF Skidor inbjuder till 39:e upplagan av Wadköpingsloppet.
Gemensam start kl 11.00 söndag 6 februari 2022. Startfållorna öppnar kl 10.00.
BANA
Wadköpingsloppet 2022 kommer att genomföras på en varvbana på konstsnöspåret i Ånnaboda.
Tack vare en mycket bred och tjock konstsnöbädd kan delar av banan köras dubbelriktad och
möjliggör en 4 km-slinga med minst 2 spår i vardera riktningen. Banskiss finns på hemsidan.
Banan kommer prepareras på lördag kväll så fr.o.m. kl 18.00 är det inte tillåtet att vistas i spåret av
säkerhetsskäl.
OBS! Håll till höger i spåren så att omkörningar/varvningar kan ske till vänster.
HITTA HIT, PARKERING
Vägbeskrivning finns på Wadköpingsloppets hemsida
(http://www.wadkopingsloppet.se/index.php/hitta-hit/) alternativ via denna länk (karta).
Då parkeringssituationen kan vara ansträngd ber vi er att samåka om möjligt samt följa anvisningar
från P-vakter.
ANMÄLAN
Via EQ Timing (se www.wadkopingsloppet.se ).
OBS! Antalet startande är begränsat till 500 startande, anmälan stänger när maxantal uppnåtts.
Ett lägre tak kan komma att införas om omständigheterna så kräver.
NUMMERLAPPAR
Hämtas på plats i Ånnaboda från kl 09.00 på tävlingsdagen. Se områdeskarta på hemsidan.
SEEDNING
Deltagare som önskar seedning måste själv uppvisa resultatunderlag för detta. Seedning kommer
att uppdateras regelbundet under veckan före tävlingen. Ingen seedning på tävlingsdagen.
Kriterier för seedningen finns på Wadköpingsloppets hemsida där även startlistan kommer
publiceras.
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TIDTAGNING OCH MAXTID
Tidtagningschip finns integrerat i nummerlappen.
OBS! deltagaren ansvarar själv för att läsa på kring bansträckningen, räkna varv samt följa
markeringar.
Maxtid begränsas genom att åkare som ej passerat varvning före kl 15.15 tillåts inte fortsätta med
hänsyn till mörkrets inträdande.
VISMA SKI CLASSICS CHALLENGERS
Wadköpingsloppet ingår i långloppscupen Visma Ski Classics Challengers. För info se
Wadköpingsloppets hemsida samt www.vismaskiclassics.se .
PRISER
Penningpriser till de första tre i dam- resp herrklass (D/H 19-39). 5000 kr till 1:an, 3000 kr till 2:an
samt 2000 kr till 3:an.
Presentkort från Lindells sport samt Ullmax kommer finnas bland priserna i övriga tävlingsklasser.
Utöver detta kommer det finnas priser från Trimtex och Linde Energi. I motionsklasserna lottas
priserna ut.
Prisutdelning kommer påbörjas ca 1 timme efter första målgång.
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.
Stavlängden är begränsad (83% av kroppslängd inkl pjäxor, FIS-mätning), stickkontroller kan
genomföras.
Vid brutet lopp: meddela funktionär utefter banan eller vid målområdet.
VALLASERVICE
Vi erbjuder hjälp med fästvallning 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).
Vallaservice sker i anslutning till SM-stugan och parkeringen (se områdeskarta)
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Om du även önskar glidvallning och övriga tjänster hänvisas till http://www.skidservice.se/
Var ute i god tid.
VÄTSKEKONTROLL, STAVSERVICE
Det kommer finnas en vätskekontroll som passeras en gång per varv. Här serveras sportdryck från
Umara. Se innehåll här: Umara sportdryck
Egen langning får endast ske på anvisade platser enligt banskiss.
Skräp får endast slängas vid vätskekontrollen eller där man har egen ledare/servicepersonal som
plockar upp efter en.
Ingen stavservice tillhandahålls av arrangören.
OMBYTE, TOALETTER, MAT
Överdragskläder läggs i egen väska som placeras på anvisad plats i närheten av starten.
Toaletter: se områdeskarta
Omklädning, dusch: finns ej tillgängliga i år
Mat finns att köpa i restaurangen i First Camp Ånnaboda.
RESTRIKTIONER MED ANLEDNING AV COVID -19
Smittspridningen av Coronavirus är fortsatt mycket hög. Vi uppmanar alla deltagare, funktionärer
och åskådare att hålla avstånd och respektera FHM’s rekommendationer. Det är med anledning av
smittspridningen som omklädningsrum och duschar inte finns tillgängliga.
LAGLEDARMÖTE (TEAM CAPTAINS MEETING)
Lagledarmöte hålls lördag 5 februari kl 17.30 via Microsoft Teams på följande länk: Lagledarmöte
PERSONAL
Tävlingsledare: Anders Ericsson
TD: Bosse Ybe
Banchef: Torbjörn Eriksson

VÄLKOMNA TILL EN HÄRLIG SKIDDAG
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