Inbjudan
Tunnelsprinten
Tullus SG och Mid Sweden 365 inbjuder till
skidskyttetävling för ungdomar i skidtunneln, Gällö
Lördag 5 september 2020
Välkomna!
Viktigt att alla följer de rådande rekommendationerna från FHM och RF.
Vid många anmälningar kan förändringar komma att ske vad gäller tider, antal tävlande
mm , vi kommer löpande under tiden fram till tävlingen, göra bedömningar. Info kommer
ut på Tullus Websidan och/eller indta om och när ev förändringar är beslutade.
Vi har satt ett max tak på ca 50 st tävlande. Först till kvarn gäller.
Kom ihåg att visa hänsyn till alla och att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom!!
Bara aktiva från aktuell startgrupp samt ledare och funktionärer får befinna sig på och i
närheten av start/målområde samt skjutvall under inskjutning och tävling.
Håll ner antalet ledare/anhöriga i anslutning till in och utgångar till tunneln.
Uppvärmning sker utomhus, utanför gångtunnel in till anläggningen!

Dusch finns i första hand för de med längre resväg!

Preliminärt program
Lördag

Lagledarmöte i receptionen
Inskjutning
Vapenkontroll
Första start
Prisutdelning

09.00
09.00-10.45
10.00-10.55
11.00
När tävlingen är avslutad

Tävlingsklasser
H/D 10-11
H/D 12-13
H/D 14-15)
H/D Nybörjarklass (stor prick!)
All skjutning med .22 long

Anmälningsavgift
100 kr
Anmälningsavgifter betalas på bankgiro 419-7208 Tullus SG skidskytte i samband med
anmälan. Vid anmälan godkänner tävlande/ förälder att tävlandes resultat publiceras på
hemsidan (tullus.se) samt eventuellt foto.

Anmälan
Via www.indta.se senast 2020-09-01

Tävlingsregler
Svenska skidskytteförbundets nationella regler i tillämpliga delar. OBS deltagande sker på egen
risk.

Tävlingens genomförande
Tävlingen genomförs som sprintheat med en till två skjutningar (beroende på totala
antalet anmälda tävlande), ett åkvarv mer än antalet skjutningar och straffrunda. Åktiden
bedöms bli 5-10 minuter/heat. Poäng erhålls beroende på placering, ej tidtagning. Alla
garanteras minst två heat, ev tre heat.

Fri skidåkning
Efter genomförd tävling erbjuds alla tävlande att under en timme träna skidåkning i
tunneln.

Tävlingsledare
Björn Israelsson, 070-6000088, bjornisraelsson@hotmail.com

Tävlingsplats
Mid Sweden 365, skidtunneln i Gällö.

Vallningsutrymmen
Utomhus under skärmtak

Förtäring
Enklare förtäring och fika finns till försäljning i cafeterian.

Omklädning
Tillgång till dusch/omklädning i mån av plats finns i huvudbyggnaden och servicebyggnad
som finns i anslutning till anläggningen. Revsundssjön öppen för bad såklart.
OBS! vid ombyte/dusch sker det i mindre grupper, rekommenderat från samma
klubb/sällskap.

Logi
Se Mid Sweden 365 hemsida https://midsweden365.se/

Välkomna!
Jan Forsgren
Tullus SG
Ordförande skidskyttesektionen

