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Cross Country Games, lördagen den 15/1 2022
Borås SK hälsar alla varmt välkomna till tredje upplagan av Borås Cross County Games.
För tredje gången arrangeras en av Sveriges mest spektakulära skidtävlingar, en tävling
utöver det vanliga, framtagen av Borås SK ungdomar för ungdomar som gillar skidor. I tre
del-tävlingar kombinerar vi klubbkänsla, fartkänsla, äventyr och upplevelse – allt på en och
samma dag.
Alla följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vi håller avstånd och stannar
hemma vi minsta förkylningssymtom. Ingen inomhus vistelse kommer att erbjudas.
Arrangör:

Borås SK

Tävlingsplats:

Borås Skidstadion, Brämhult

Tävlingsform:

Individuell samt klubbtävling

Nummerlappar/chip:

Nummerlapparna och chip avhämtas klubbvis på
tävlingsexpeditionen vid stadionhuset på Borås Skidstadion,
lördag från 12:00 - till tävlingens slut. Nummerlapp och chip
behålls under alla race under dagen. Nummerlapp och chip
återlämnas eftermålgång av race tre. Ej återlämnad nummerlapp
och/eller chip debiteras klubben med 1000:-/st.

Lagledarmöte:

Fredagen den 14/1 kl 18:00 (obligatoriskt)
Digitalt: https://meet.google.com/mou-kjvm-bqv

Officiell träning:

Alla banor är öppna för officiell träning fram till kl 12:45. Alla
tävlingsbanor är stängda under tävlingens genomförande.
Uppvärmningsspår kommer finnas som också är öppna för
allmänheten om snömängd tillåter.

Teknik:

Fri teknik.

Tävlingsregler

Svenska Skidförbundets tävlingsregler. Notera att några race är av
ny karaktär, att ski-crossinslag förekommer samt att vissa delar av
banan inte kommer vara helt upplyst. Stödljus kommer att finnas.
Ljud och ljusshow kommer att förekomma. All deltagande sker på
egen risk.

Program:

XC GAMES CLUB SPRINT
Tävling startar 13:00.
Kort sprint, masstart, ca 350 meter. Alla från samma klubb startar
samtidigt. En lagledare per klubb ansvarar för att fördela
klubbdeltagare på startlinjen på lämpligt sätt. Flera startled
kommer att förekomma beroende på antal deltagare per klubb.
En minut innan starttid för klubb skall deltagare vara uppställda
för start.
Individuell tidtagning samt klubbpoängberäkning.
XC GAMES ENDURANCE RACE
Tävling startar ca 14:30
Distanslopp, masstart klassvis, ett utmanande distanslopp
anpassat efter åldersgrupp. Lottning av startordning.
Individuell tidtagning samt klubbpoängberäkning.
XC GAMES EVENT RACE
Tävling startar ca 17:00
Sprintlopp, individuell start, klassvis, startintervall 15 sek.
Spektakulär ski-cross inspirerad tävling på teknisk utmanande
banor med hög musik och ljusshow.
Individuell tidtagning samt klubbpoängberäkning.
Ingen publik tillåts inne på banan och tävlingsområdet

Individuell tävling:

Sammanlagd tävlingstid på varje race inom XC GAMES ger
totalresultat individuellt per klass.

Klubbpoäng tävling:

Varje genomförd deltävling per deltagare generar minst 1 poäng
till klubben.
Poängberäkning per klass
Placering
Poäng
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1. o.s.v
Poäng till alla deltagare per klass. Alla deltagare som genomför
erhåller poäng till sin klubb.

Tävlingsdistanser:

H/D 0-8
H/D 9-10
H/D 11-12
H/D 13-14
H/D 15-16
H/D 17-

Club sprint Endurance race
Event race
350m
0,8 km
0,4 km
350m
1,9 km
1,7 km
350m
2.5 km
1,7 km
350m
2,5 km
1,7 km
350m
5,0 km (2 varv)
1,7 km
350m
5,0 km (2 varv)
1,7 km

Alla distanser är ca distanser beroende på snötillgång och
eventuella banförändringar.
Dusch, Omklädning:

Ingen omklädning/dusch erbjuds

Anmälan:

Anmälan senast den onsdagen 12/1. Anmälan faktureras i
efterhand. Vid få deltagare kan klasser slås ihop. Efteranmälan
kan göras mot extra avgift.

Anmälnings avgift:

0-8 år
9-16 år
Junior och äldre

100 kr
300 kr
400 kr

Efteranmälningsavgift 100 kr. Anmälningsavgift inkluderar
samtliga lopp inom XC GAMES.
Start/resultatlista:

Startlista presenteras fredagen den 14/1 på XC GAMES.SE
Resultat anslås efter tävling på XC GAMES.SE

Prisutdelning:

Prisutdelning för alla klasser och klubbtävling sker direkt efter sist
startade i mål.
Extra fina priser kommer att lottas ut mellan race två och tre och
måste hämtas personligen.

Servering:

Erbjuder fantastiskt gulaschsoppa, hamburgare, korv samt
sedvanligt mellanmål och fika.

Tävlingsledare:

Håkan Axelsson

Tel: 0707-55 98 12

Upplysningar:

Håkan Axelsson
Patrik Sylvan
Björn Nyman

Tel: 0707-55 98 12
Tel: 0722-20 02 63
Tel: 0733-22 99 05

E-maildress

borasxcgames@gmail.com

Senaste nytt:

Eventuella förändringar och senaste nytt kommer löpande att
presenteras på Instragram och Facebook: XCGames.se

Välkomna till XC Games 2022

Stort tack till våra sponsorer

