Distriktsstafett 2018
9-11 mars 2018 står Hägglunds Ski Team SK värd för den sista tävlingshelgen i
säsongens Volkswagen och Scandic Cup. Seniorerna har individuella tävlingar
ingående i Volkswagen Cup fredag-söndag och juniorerna har individuella tävlingar
ingående i Scandic cup fredag-lördag. Tävlingsdatum för 2018 års distriktsstafett är
11 mars.
Hägglunds Ski Team SK tillsammans med SSF inbjuder härmed till
distriktsstafetten för Sveriges skidjuniorer 2018.
Följande reglemente gäller för 2018 års distriktsstafett:
– Stafetterna genomförs över 3*3 km för damerna och 3*5 km för herrarna.
– Stafetterna genomförs i fri teknik.
– Varje distrikt får anmäla obegränsat antal lag.
– Lagen får endast bestå av åkare i klasserna H/D 17-20. Uppklassning av yngre
åkare och nedklassning av äldre åkare är inte tillåtet.
– Stafetterna håller nationell nivå vilket gör att åkare inom de tillåtna
åldersklasserna kan starta utan krav på FIS-kod.
– Alla medlemmar i laget måste representera samma distrikt – mixlag med
lagmedlemmar från olika distrikt är inte tillåtet.
– Startordningen till bägge stafetterna kommer att lottas.
– Anmälan sker av ansvarig i distriktet via mejl till arrangören:
distriktsstafett2018@gmail.com
– Laganmälan av distriktslag ska göras senast 5 mars 2018. För att underlätta
administrationen så uppmanas distrikten att preliminärt ange namnen på
åkarna i laget vid laganmälningen. Namnen kan sedan justeras fram till
datumet för namnanmälan som meddelas i arrangörens officiella PM.
– Datum för namnanmälan av vilka åkare som faktiskt åker sträckorna kommer
att meddelas i arrangörens officiella PM.
– Anmälningsavgiften är 400 kr/lag.
– För att stimulera till deltagande och distriktens juniorverksamhet så har SSF
beslutat att, på prov, dela ut prispengar i 2018 års stafett. Prispengarna betalas
ut till distrikten enligt modellen nedan och ska användas för att stimulera
juniorverksamheten.
Prisbordet består av totalt 44 000 kr som fördelas enligt följande i damrespektive herrklass*:
1:a pris 10 000 kr
2:a pris 7 000 kr
3:e pris 5 000 kr
* = Ett distrikt kan bara erhålla prispengar för ett lag per klass. Exempel:
Placerar sig två lag från X distrikt som etta och tvåa i tävlingen så tilldelas
förstapriset till det lag som placerat sig bäst av lagen från X distrikt. Andrapriset
tillfaller trean i tävlingen som kommer från Y distrikt och tredjepriset tilldelas
fyran som kommer från Z distrikt.
Välkomna till 2018 års distriktsstafett hälsar
Hägglunds Ski Team SK och Svenska Skidförbundets tävlingsprogramgrupp!
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