SM i Marathonskridsko 17 februari
Svenska Skridskoförbundet och arrangören Sigtuna Sports Club vill härmed välkomna till Svenska
Mästerskapen i marathondistans 50km på naturis.

•

När: Söndag den 17 februari kl 10:00

•

Var: Sigtuna, Strandvägen 54

•

Distans: 50 km

SM-tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk.
Läs mer om regelverket för Marathon-SM:
http://www.skridsko.se/langfardmarathon/tavling/Regelverk/

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. Kontroll över betalda tävlingslicenser genomförs under samma vecka som tävlingen arrangeras.
Länk till tävlingslicens:
http://www.skridsko.se/svenskaskridskoforbundet/licensochforsakring/tavlingslicens/

Dispensregler
Vid SM gäller åldersgränsen 15 år. För att en eventuell dispens ska tas upp till diskussion bör den
aktive bedömas kunna konkurrera om placering bland de sex bästa. Dispensansökan ska vara kansliet
tillhanda senast den 4:e februari. Beslutande organ är elit och utvecklingskommittén.

Klasser
Senior Herrar, Senior Damer, Veteran Herrar (35-44 år), Veteran Damer (35-44 år), Veteran Herrar
(45-54 år), Veteran Damer (45-54 år), Veteran Herrar (55+), Veteran Damer (55+).

Banan
Tävlingen kommer att genomföras samtidigt och på samma bana som Sigtunarännet. Planen är att
hålla tävlingen på en 25 km bana om två varv. Ändringar i bansträckningen kan ske i sista stund.

Racebriefing
Det kommer att hållas en racebriefing i biograf Gröna Ladan, Gröna Gränd 6 i Sigtuna kl 08:00 där
den tävlande eller en lagledare förväntas närvara.

Hålltider tävlingsdagen:
Anmälan och betalning görs företrädesvis på webben på http://sigtunarannet.se/ dock senast kl
08:00 på tävlingsdagen.

Nummerlappar
Nummerlappar kan hämtas i expoområdet (Strandvägen 38 i Sigtuna) lördag 16 februari
kl 10:00-17:00 eller mellan kl 07:30-08:00 på tävlingsdagen.

Priser
Seniorklassen tilldelas Riksidrottsförbundets SM-tecken i guld-, silver- och brons. Veteranklasserna
tilldelas Svenska Skridskoförbundets egna medaljer i guld, silver och brons, i enlighet med gällande
regelverk.
Om du väljer att anmäla dig till både Marathon-SM och Sigtunarännet är du med och tävlar om
prispengar om sammanlagt 24,000 kr fördelat lika mellan damer och herrar. I detta ingår spurtpris (2
x 2.000 kr) samt prispengar till de tre första placeringar bland damer och herrar. I tillägg utdelas ett
vandringspris till bästa dam och bästa herre. Ettan, två och trean tilldelas också Sigtunarännets
pokaler. Dessutom en officiell placering i Sigtunarännet och de goodies som Sigtunarännet erbjuder.
(se Sigtunarännets hemsida för vad som ingår i anmälan till Sigtunarännet
http://sigtunarannet.se/Anmälan/).
Startavgiften för deltagande i Marathon-SM är 300kr vilket inte inkluderar deltagande i
Sigtunarännet. För deltagande i både SM och Sigtunarännet är startavgiften satt till 600kr.
Observera att du har möjlighet att välja att enbart deltaga på SM. Sigtunarännet bjuder på
Blomsterceremoni och medaljutdelning i start- och målområdet direkt efter tävlingen.

Hjälm
Hjälm är obligatoriskt för alla deltagare i SM.

Antidoping
Dopingkontroller kan komma att genomföras i enlighet med Riksidrottsförbundets regelverk.

Logi
Logi bokas enklast på Hotell Kristina (https://www.hotellkristina.se/) eller Sigtuna Stadshotell
(https://www.sigtunastadshotell.se/). Båda dessa hotell ligger på gångavstånd till starten. Ange att
du deltar i Sigtunarännet vid bokning.

Mer information
•
•
•

http://sigtunarannet.se/
https://facebook.com/sigtunarannet
https://instagram.com/sigtunarannet/

För kontakt mejla info@sigtunarannet.se eller ring 073-638 16 20
Hjärtligt välkomna!
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