Byastafett ordnas Onsdag 21.3.2018 kl 18:00 på banorna i Finby! Tävlingen är tänkt för alla,
motionärer, föräldrar, barn och tävlingsskidare!

Regler för Pargas byastafett
1. Lagen består av fyra skidare och ska vara mixed (alltså båda könen måste vara representerade).
2. Minst en av lagmedlemmarna skall vara under 14 år (får fylla 14 under innevarande år) eller över 60
år.
3. Etapperna enligt följande:
Etapp 1:
Etapp 2:
Etapp 3:
Etapp 4:

1 km fritt (2 x 500m banan)
1,6 km fritt
1,6 km fritt
3,2 km fritt

Etapplängderna kan ändra beroende på snöläget.
I banlängden tillkommer därtill strafftrundor som förklaras närmare under följande punkt.
Straffrundans längd är under 100m
4. Varje skidåkare som är över 10 år eller yngre än 70 år får därtill skida straffrundor enligt följande:
A) Skidåkare som tävlar i D/H 12 eller H/D 60 - 1 straffrunda
B) Skidåkare som tävlar i D/H 14, D 50 - 2 straffrundor
C) Skidåkare som tävlar i D 16, D 18, D 20, D 21, H 16, H 50, D 35 - 3 straffrundor
D) Skidåkare som tävlar i H 18, H 20, H 21, H 35, H 40 - 4 straffrundor
E) Därtill får alla skidåkare som innehar skidlicens två extra staffrundor och alla som har
vuxen ski-pass en extra straffrunda.
Straffrundorna skidas när man inleder sin skidetapp. Förutom vid första sträckan, då avslutar man med
straffrundor. Skidåkaren har ansvar för att hen skidar korrekt antal straffrundor.
5) DÄRTILL bör herr skidåkare som har deltagit i ungdomsFM, senior FM eller oldboys FM (under 50
år) under vintern skida MED EN STAV.
5. Lagen ska i första hand vara byalag enligt Pargas byaförteckning eller stadsdelsförteckning. Om man
inte får ihop lag från sin egen by kan man slå ihop sig med grannbyn. Har man många skidare får
naturligtvis en by ställa upp med flera lag.
6. Vinnande lag får inteckning i ett vandringspris som ska vandra evigt.
7. Bästa dräkt belönas!
Anmälningarna helst per e-post till pargasifskiteam@idrott.fi före kl. 20 den 20.3, men man kan också
anmäla sig på plats på onsdag senast 17:30.

Välkomna med och skida!
	
  

