Viktig informasjon om
Kanalrennet 2019

Telemarksveka, i samarbeid med
IL Skade og IL Skarphedin inviterer til

i Lunde
Søndag 30. juni

Søndag 30 juni - Kanalrennet Junior i Lunde
Rulleskirenn i fristil med start og mål i Lunde sentrum. Det er individuell start med 20
sekunder mellom startende.

Klasseinndeling
Kanalrennet jr. har følgende klasser:
•
•
•

G/J 11-12, 1,5 km (1 runde)
G/J 13-14, 3 km (2 runder)
G/J 15-16, 6 km (4 runder)

Starttider
•
•
•
•
•
•

kl. 10:30 G 11-12
J 11-12 følger på fortløpende
G 13-14, følger på fortløpende
J 13-14, følger på fortløpende
G 15-16 følger på fortløpende
J 15-16 følger på fortløpende

Alle løpere må være i startområde i god tid før puljestart. Det er individuell start med 20 sek
mellom løpere.

Premiering
Alle får premie.

Arrangør og kontaktperson.
•
•

IL Skade, Terje Mognes: 901 48 820
IL Skarphedin. Andre Horgen: 995 72 791

Parkering og transport
•
•
•
•

Parkering ved kunstgressbanen til Lunde 10-årig skole. Adresse: Ajertangen 9,
3825 Lunde
Av sikkerhetshensyn er veiene stengt i 3,5 time fra kl. 13:00. Parkeringsplassen
ved Lunde 10-årig skole vil åpne noe før, ca. 15:00
P‐avgift kr. 50 (kontant/Vipps). Parkering i løypetraseen er forbudt!
Se P‐kart lenger ned i dokumentet.
Start/mål er i Hovedgata i Lunde (Nome). Her finner du også sekretariat.

Utstyr
•

•

•
•

Klasse 11 – 12 år: Går på låneski fra IDT med 1-erhjul og NNN binding. Utøvere
med annen sko enn NNN må bruke egne ski med tilsvarende gummi på hjula.
Personell på start godkjenner hjula, farget konkurransehjul er ikke tillatt. Hvis
deltager ønsker å benytte junior ski (1–erhjul) må man benytte egne ski.
Klasse 13 år og eldre: Går på låneski fra IDT med 1-erhjul og NNN binding.
Utøvere med annen sko enn NNN må bruke egne ski med tilsvarende gummi på
hjula. Personell på start godkjenner hjula.
Hjelmpåbud, hansker en fordel.
emiTag-brikke til å feste på ankel utdeles av arrangør.

Registrering, henting av startnummer
•
•
•

Startnummer hentes i sekretariat ved start/mål i Lunde sentrum fra kl. 09.30.
De som går på skiskolen i Bø vil få sitt startnummer delt ut der.
Ski deles ut ved sekretariatet

Parkering

Publikumsparkering/deltagerparkering:
Via Bø/Ulefoss: Parker ved kunstgressbanen til Lunde 10-årig skole. Adresse: Ajertangen 9,
3825 Lunde
Via Drangedal/Kilen: Parker ved Lunde idrettspark. Adresse: Idrettsvegen 10, 3825 Lunde

All form for parkering i løypetraseen er forbudt!
P‐avgift kr. 50. Ha helst rett beløp klart i kontanter, alternativt Vipps.
Av sikkerhetshensyn er veiene stengt i 3,5 time fra kl. 13:00.
Parkering ved Lunde 10-årig skole vil være den første parkeringsplassen som åpnes for vanlig
ferdsel når siste løper har passert på runde 2 av 50 km rennet, ca. kl. 15:00.

Diverse
•
•
•
•

Dusjmuligheter etter rennet anvises
Asfalt i traséen er blanding av ny og gammel.
Løypen er i kategorien «helt lukket». Det er ingen kjøretøy i traséen under rennet
Alle sideveier er sperret med vakter eller fysisk sperre.
Ikke passer mål med brikke om du har brutt!

Lykke til!
Hilsen rennarrangør
IL Skade og IL Skarphedin

