-CUP 2020
Välkomna till Silvköparens VSK och MVF-Cupen
Läs igenom hela inbjudan och anmäl och betala före för att få delta
Datum/ tid: Onsdagen den8/7 KL 18.00
Plats:Silvköparens VSK: s vattenskidarena 8 km norr om Sala.Vänster rätt ner i skogen precis
för viadukten sett från Sala.

https://www.google.com/maps/dir//59.9666667,16.5/@59.9666482,16.4299608,12z/data=!3m
1!4b1
Max: 30 åkare
Ombyte: i det fria

Kö till startbryggan: enligt följande- gräsmattan, halvön - sen i och åk 2 gånger direkt.

Landa efter åket: på badet eller träningsbryggan nedan klubbstugan.
Starttid:

KL 18.00

Status:

NTE

Dragbåt:

Ski Nautique 200 Team

Tidtagning och farthållare: Zero Off Rev S
Grenar:

Trick och Slalom.

Klasser:

U12 ,U14, U17, U21, Open och +35 med dam och herr i varje klass.

Avgifter: 50 kr / gren upp till yngre juniorer, äldre juniorer och äldre startavgift 100 kr / gren
till Swish 123 356 98 94 som allra senast 7/7 för att få delta
Anmälan: Med namn, klubb, födelseår, klass och gren/grenar till kenneth@svsk.se som
allra senast 7/7 för att få delta
Betalning: förbetalning till Swish 123 356 98 94 som allra senast 7/7 för att få delta

Tävlingsledning/information: Bo Sjöström 070 628 2245
Servering: Ingen servering på plats i år.
Resultaten: publiceras endast på hemsidan efteråt http://www.svsk.se/resultat
Har pratat med polisen Västmanlands speciella Coronaenheten som svarat följande på min
fråga om tävling den 8 juli på sjön Silvköparen.
P.g.a. rådande pandemi har vi mailat RF:s speciella Corona enhet som efter beskrivning av
Ditec-Cup hänvisat oss till Polisen som har uttalat följande:







Det kan inte räknas som en offentlig tillställning så som cirkus, demonstrationer
o.likn.
Verkar vara ett slutet sällskap.
Under 50 personer.
Vi skall alla följa Folkhälsomyndighetens råd.
Rådande förbud påverkar inte tävlingen.
Polisen kan inte se något förbud från deras sida i det här fallet.

Varmt Välkomna VattenskidSverige till Silverstaden Sala och en spännande kväll!!

