
 
 

 

INBJUDAN – TÄVLINGSINFORMATION 

Pixnesprinten 19.2.2022  

 

COVID-19 

Undvik närkontakt och håll avstånd. Använd ansiktsmask på tävlingsområdet.  

Vid minsta sjukdomssymptom lämnar man hemma. En följeslagare per tävlande.  

 

Anmälan via hiihtokalenteri 

Tävlingsplats: Pixne idrottsområde, Idrottsvägen, 66100 Malax 

Tid: kl. 11.00 

Skidteknik: Fristil, med intervallstart 20s (tidskörning) Därefter A- och B-finaler 

Banor: 0,7 km / 1km / 0,85km / 1,3 km  

Klasser / sträckor: 

N8 0,7 km 

N10 0,7 km  

N12 0,85 km 

N14 0,85 km 

N16 1 km  

NYL 1,0 km 

N35 1,0 km 

N45 1,0 km 

M8 0,7 km 

M10 0,7 km 

M12 0,85 km 

M14 0,85 km 

M16 1 km 

MYL 1,3 km 

M35 1,3 km 

M45 1,3 km 

https://hiihtokalenteri.fi/maastohiihto/19-02-2022-pixnesprinten-pixnesprintti-avattu


 
 

 

Köldgräns: -15 grader 

Tävlingskansli: Skidkansliet på tävlingsområdet 

 

Tävlingsnummer: 

Tävlingsnumrorna är placerade utomhus vid tävlingskansliet. 

Tävlingsnumrorna återlämnas i en låda i målgångsfållan. 

För icke returnerad tävlingsnummer debiteras 50€. 

 

Resultatservice: 

Resultaten tillgängliga på anslagstavla vid tävlingskansliet, senare också tillgängliga på 

https://malaxif.idrott.fi/skidor/  

 

Testning av skidor/ uppvärmning: 

Fritt att bekanta sig med tävlingsbanorna före första startande, samt på uppkört testspår 

I övrigt inga andra än tävlande på tävlingsbanorna. 

 

Spårkartor: 

Till påseende på anslagstavlan samt på hemsidan. 

De tävlande är själva ansvariga för sin tävlingssträcka.  

 

Startlistor: 

På anslagstavlan på tävlingsplatsen samt på hemsidan senast från torsdag 17.2.2022 kl. 16.00 

 

Prisutdelning: 

Prisutdelning inom 30 min från officiella resultatet, endast de som ska hämta pris kommer till 

prisutdelningsplatsen. Undvik trängsel och större samlingar.   

I klasserna 8-12 år får alla pris (pokal/plakett till alla i finalerna, övriga deltagare medaljer), i 

övriga klasser de 3 bästa. 

Penningpriser (100€/50€/30€) till de tre bästa i H/D.  

 

 

https://malaxif.idrott.fi/skidor/


 
 

Omklädningsrum: 

På tävlingsplatsen finns varmt omklädningsrum vid Pixnehallen. Inga bastu- och 

tvättmöjligheter pga. Covid-19 restriktioner.  

 

Servering:  

Utomhus i anslutning till tävlingskansliet, kaffe, trip, korv och mockarutor.  

 

Första Hjälp:  

 

Första hjälp-grupp på plats. Ansvarig: Ulrika Lundegård tel.nr. 050-4051810 

 

Tävlingschef Leif Hyöty, 050 5909934 

TD: Göran Forslund 

TDA: Hannu Riiki 

Möjliga ändringar meddelas på hemsidan https://malaxif.idrott.fi/skidor/  

https://malaxif.idrott.fi/skidor/

