Svenska Skridskoförbundet
och arrangören
Dala Active Skaters
har äran att inbjuda till

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2018
MARATHON 53 KM
24 februari 2018
På sjön Runn, Falun
SM-tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk.
Marathon SM avgörs på Sjön Runn, Falun.
Vem får starta på SM i Marathon?
Tävlingen är öppen för svenska medborgare tillhörande förening ansluten till Svenska
Skridskoförbundet. Tävlingen är även öppen för icke svenska medborgare, vilka sedan minst
ett år bor i Sverige och tillhör en förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet och som
inte samma säsong (1 juli – 30 juni) deltar i nationellt mästerskap i hemlandet. Alla deltagare
ska inneha giltig tävlingslicens för att få starta. För deltagande i svenskt mästerskap för
seniorer är minimiåldern 15 år.
Dispensregler
Vid SM gäller åldersgränsen 15 år och undantag från denna regel kan enbart komma ifråga i
undantagsfall. I princip ska sådan aktiv bedömas kunna konkurrera om placering bland de sex
bästa. Dispensansökan ska vara kansliet till-handa senast tre (3) veckor före aktuell tävling.
Beslutande organ är hastighetskommittén, men när så bedöms nödvändigt kan ärendet
hänskjutas till styrelsen.
Klasser Marathon-SM
Senior Herrar, Senior Damer, Veteran Herrar 35-44år, Veteran Damer 35-44år, Veteran
Herrar 45-54år, Veteran Damer 45-54år, Veteran Herrar 55+, Veteran Damer 55+.
Marathon SM körs i samband med Holländsk Mästerskap för Masters båda tävlingar har dock
per klass ett eget resultat.
Banan
Marathon SM kommer att genomföras på en 8,8 km. Tävlingsbanan kommer att vara avlyst,
motionärer och åskådare kan samtidigt åka på den ordinarie banan utanför SM-banan. Start
och mål är vid Hälsinggårdsbryggorna i Falun (Strandvägen 60, 791 43 Falun)
Lagledarmöte Marathon-SM
Samtliga deltagande föreningar förväntas vara representerade av minst en lagledare på det
lagledarmöte som hålls en timme före start.

Hålltider tävlingsdagen lördag 24 februari 2018
Kl. 08.00-09.00 Träningstid på tävlingsbanan, 8,8 km lång.
Kl. 09.00 -09.30 Lagledarmöte
Kl. 10.00 Start Marathon SM 53 km.
Kl. 12.00 Prisutdelning sker i tälet vid start och mål när alla åkare gått i mål.

Anmälan och Betalning
Anmälan görs på: https://registration.mylaps.com/runn-winter-week/
följ anvisningarna för anmälan och betalning, anmälningsavgiften är 300:-. Anmälan till
ordinarie pris är öppen t.o.m. fredag den 16 februari.
Om du är 35 år eller äldre, skriv i kommentarsfältet om du vill köra i seniorklassen eller din riktiga
åldersklass.

Förlängd anmälningstid
Efteranmälan kan göras lördag den 17 februari mot förhöjd startavgift: 400:- Efteranmälan
stängs tävlingsdagen, kl.09:00, efteranmälan kan även göras vid startplatsen lördag den 24 feb
kl.08.00-09.00. (Strandvägen 60, 791 43 Falun)
Nummerlappar
Utdelas på tävlingsdagen lördag den 24 feb, kl. 08.00-09.00 vid startplatsen (Strandvägen 60, 791

43 Falun)
PM
PM med mer detaljerad information och tider publiceras ca 2 veckor innan tävling.

Priser
Vid samtliga svenska mästerskap ska medaljörerna tilldelas Riksidrottsförbundets guld-, silver- och
bronsmedalj. Blomsterceremoni och medaljutdelning vid start & mål direkt efter tävlingen

(Strandvägen 60, 791 43 Falun)
Anti-doping
Dopingkontroller kan komma att genomföras i enlighet med Svenska Riksidrottsförbundets regelverk.

Logi
Vi rekommenderar Falu STF Vandrarhem Hälsinggården samt Främby Udde Stugby
Du bokar själv ditt boende på http://www.frambyudde.se/
Eller http://www.stffalun.se

Frågor och övrig information
Marathon SM – Christian van Dartel, christian@runnwinterweek.se, 076-8248171

Dala Active Skaters och Runn Winter Week hälsar er hjärtligt välkomna
till Runn!
http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSkridskoforbundet/
http://www.activeskaters.se

http://www.runnwinterweek.se

Samarbetspartners Svenska Skridskoförbundet

