Svenska Skidförbundet och Scandic bjuder in till:

SCANDIC CUP 2018/2019
Tävlingar: Cupen består av åtta stycken deltävlingar varav sex stycken räknas i
den totala cupen.
Arrangörer: 8 – 9 dec Boden, 4 & 6 jan Åsarna,
16 – 17 feb Hudiksvall, 22 – 23 mars Kalix
Klasser:

D 17-18, D19-20, H17-18, H 19-20

Distans/
Teknik:

Se tablå i slutet av inbjudan, tävlingskalender online eller
respektive arrangörs PM/inbjudan.

Anmälan: Anmälan görs via IdrottOnline. Ej tillåtet att starta utan aktiv FISkod och personlig transponder.
För utländska åkare beslutar arrangörerna om rutin för anmälan – se
respektive arrangörs inbjudan.
Anmälan är öppen fram till tisdag före första tävlingsdag, arrangör
kan dock i något fall ha andra datum som sista dag för anmälan, se
respektive arrangemangs inbjudan/PM.
Anmälningsavgift är 300 kr/person i respektive deltävling.
Åkare är anmäld till tävlingen först när anmälningsavgiften
är betald – se SSF allmänna tävlingsregler paragraf 107.7, 107.7.6.3
samt paragraf 1.7 i Reglemente för anmälan och avanmälan till
längd- och rullskidtävlingar. Betalning av anmälningsavgift ska
göras på plats om avgiften inte är betald.
Efteranmälan kostar 450 kr/person i respektive deltävling och kan
göras fram till lagledarmötet för respektive tävling.
Nummer- Hämtas föreningsvis i tävlingsexpeditionen och kvitteras
västar:
med namn, telefonnummer och mejladress av den som
hämtar ut nummervästarna.
Makita är co-sponsor
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Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, SE-791 19 FALUN
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

INGA NUMMERVÄSTAR lämnas ut av arrangörerna förrän
anmälningsavgiften är till fullo betald. Nummervästar lämnas ut
mot att kvitto på inbetalning uppvisas eller efter att betalning görs
på plats.
Poäng:

Enligt FIS poängskala för etapplopp.
1.a 50p, 2.a 46p, 3.a 43p, 4.a 40p, 5.a 37p. 6.a 34p, 7.a 32p, 8.a 30p, 9.a
28p, 10.a 26p, 11.e 24p, 12.e 22p, 13.e 20p, 14.e 18p, 15.e 16p, 16.e 15
p, 17.e 14p, 18.e 13p, 19.e 12p, 20.e 11p, osv
30 åkare får poäng – detta gäller enbart svenska åkare samt
utländska åkare som har dispens att räknas i cupen.
Vid samma slutpoäng efter sista deltävling gäller följande:
1. Högsta antal segrar placeras före.
2. Bästa delresultat placeras före (flest 2a platser, flest 3e platser
osv).
3. Om åkare fortfarande har samma poäng delas slutplaceringen.

Priser:

Topp tio damer och topp tio herrar erhåller sakpriser eller
rikstäckande presentkort på samtliga deltävlingar.
Utländska åkare deltar på samma villkor som svenska åkare i
deltävlingarna vad gäller priser men räknas ej i totala cupen.
I den sammanlagda cupen delas priser ut enligt följande:
Herrar:
Damer:

1:a 5 000 kr, 2:a 3 000 kr, 3:a 2 000 kr
1:a 5 000 kr, 2:a 3 000 kr, 3:a 2 000 kr

Priser skall hämtas personligen av den aktive vid den officiella
prisceremonin, om inte särskilda skäl kan anges, annars tillfaller
priset arrangören.
Anmärkning: Utländsk åkare som studerar vid svenskt gymnasium och som

föranmält detta till SSF tävlar på samma villkor i totala cupen som
svenska åkare. OBS! Åkaren måste ha FIS-kod utfärdad från sitt
hemland.
Utländsk åkare likställs som svensk åkare efter stadigvarande
bosättning i Sverige i minst ett (1) år och kan då delta i totala cupen.
Övriga utländska åkare får delta i alla deltävlingar men räknas ej i
totala cupen. Om utländska åkare som inte deltar på samma villkor
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som svenska åkare placerats topp 30 plockas dessa bort från listan
som används vid beräkningen av totala cupen.
Sprinttävlingarna genomförs utan B-final.
Övrigt:

Kontrolluppgift kommer att lämnas till Skatteverket på
prispengar.
Totala prispengar för Scandic cup 2018/2019 är 40 000 kr samt
sponsrade priser från Scandic och Makita.
Ej återlämnad nummerlapp debiteras åkare/klubb med 500 kr.
Vid sprinttävling med färre startande än 30 går 16 åkare till
finalomgången.
Vallabodar att hyra tillhandahålls i mån av tillgång.
Lagledarmöte genomförs kl. 18 dagen före respektive tävling.
Lagledarmötet är sista chansen till att göra ändringar i startlistan.
Startlistor publiceras efter lagledarmötet.
Vid eventuell flytt av tävling har arrangören rätt att ta ut ytterligare
50 procent av anmälningsavgiften i flyttningsavgift enligt SSF
regler.
Teknikzoner kan förekomma på tävlingar som genomförs i klassisk
teknik. Zoner kommer att vara markerade på officiella träningar och
meddelas på lagledarmöten.
Övrig information om respektive deltävling se respektive arrangörs
PM/Inbjudan.
5 januari 2019 genomförs JVM-test i Åsarna, klasser är D/H 17–20
och distansen är 10/20 km K masstart. Tävlingen håller FIS-nivå.
24 mars 2019 genomförs distriktsstafetten i Kalix, klasser är D/H 1720 och distansen är 3*3 km K för damer och 3*5 km K för herrar.
Separat inbjudan till stafetten kommer att publiceras på
www.scandicccup.se
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Tävlingsprogram 2018/2019
Datum
8 dec
9 dec
4 jan
6 jan

Arrangör
Boden
Åsarna

16 feb
Hudiksvall
17 feb
22 mars Kalix
23 mars

D 17-18

D 19-20

H 17-18

H 19-20

Teknik

Sprint
5km
5 km
Sprint

Sprint
5 km
5 km
Sprint

Sprint
10 km
10 km
Sprint

Sprint
10 km
10 km
Sprint

K
F
F
K

5 km
10 km
Sprint
10 km

5 km
10 km
Sprint
10 km

10 km
20 km
Sprint
15 km

10 km
20 km
Sprint
15 km

F
K
F
K

Svenska Skidförbundet och vinterns arrangörer önskar alla aktiva och ledare
lycka till!
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Anmärkning

Masstart

