Varmt välkomna till
Strömstadsmedeln & Kvillebyns Klassiska
2016

Tävlings-PM

(rev. 160331)

Samling:

Röd skärm vid Blomsholmsmotet på E6, avfart 112. Avstånd E6-arena ca 17
km.

Parkering:

I anslutning till Arenan. Begränsade ytor, samåk om möjligt. Avgift: 20 kr
per dag eller 30 kr för bägge dagarna.

Direktanmälan:

Till Inskolning, U1, U2 samt Öppna Motionsklasser.
Lördag: Anmälan kl. 13:00-14:30, fri starttid 13:30-16:00.
Söndag: Anmälan kl. 9:00-11:00, fri starttid 10:00-12:00.

Ändrade klasser:

Lördag: D60, D65 och D70 sammanslagna. Äldsta klasser är D75 och H75.
Gallring av D21 och H21 har skett utifrån världsrankingen. Högst rankade
återfinns i D21-1 resp. H21-1, övriga i D21-2 resp. H21-2.
Söndag: Gallring av H21E har skett utifrån världsrankingen.

BDOF:s
ungdomsserie

Tävlingskartan erhålls 1 minut före start precis som på en vanlig tävling. En
tävlingskarta per klass upp till 12 år finns tillgänglig vid direktanmälan, där
ledare och ungdomar kan gå igenom sin bana om så önskas.
Nummerlapp finns vid starten (självservering). Alltså: inga klubbkuvert!

Emit:

På söndagen skall D21E, H21E1 samt H21E2 bära 2 st emiTag-brickor.
Utlämnas hos Emit.
Nollning och check av emiTag-brickor görs vid start. Vid varje kontroll finns
två stämplingsenheter. Stämplingen är kontaktfri (”touch free”). EmiTag:en
hålls på ett avstånd av 20-50 cm från stämplingsenheten en kort stund.
Kvittens i form av ljussignal under 5 sekunder.
Kontroll för provstämpling finns uppsatt på tävlingsarenan. OBS! Löpare
med emiTag-brickor får inte befinna sig innanför avspärrat område vid
mållinjen före start.
Mer information finns här: http://korta.nu/emit160403.

SPORTident:

På lördagstävlingen, och i samtliga klasser förutom D21E1, H21E1 och
H21E2 på söndagen, används SPORTident stämplingssystem. Godkänd
stämpling kvitteras med ljus- och ljudsignal från stämplingsenheten.
Hyrbricka har tilldelats alla som inte uppgett bricknummer i anmälan. Avgift
30 kr/dag. Icke återlämnad bricka debiteras med 400 kronor.

Hyrbrickor
(SPORTident):

Hämtas klubbvis vid informationen. Brickorna återlämnas vid målgång
(söndag). Klubbarna ansvarar för att hyrbrickorna blir återlämnade. Icke
återlämnad hyrbricka debiteras med 400 kr. OBS! Det är inte möjligt för flera
personer att dela på samma bricka!

Anmälningsavgifter

Svenska och norska klubbar faktureras efter tävlingen. Övriga klubbar betalar
in förskott på klubbens bankkonto, se information på klubbens hemsida. Ta
med kvitto. Alternativt betalar på arenan. V v gå till funktionärer mitt emot
direktanmälan. Vid fakturering av utländska klubbar tillkommer
faktureringsavgift på 50 kr.

Start:

Lördag: Första ordinarie start kl. 14:00, efteranmälda startar före. En
startplats, orange-vit snitsel 1000 m.
Söndag: Första ordinarie start kl. 10:00 (elitklasser), övriga 10:30.
Efteranmälda startar före. En startplats, orange-vit snitsel 1100 m. Egen fålla
och organisation för D21E, H21E1 och H21E2 vid startplatsen.

Nummerlappar:

Lördag: Ungdomsklasserna H/D10 till H/D16 (inte kortklasser), samt D21-1
och H21-1.
Söndag: Elitklasserna, förutom H21E2.
Självservering vid start till alla!

Kontrolldefinitioner: Lösa vid starten och tryckta på kartan.
Karta:

Lördag: Hälle Öst, nyritad 2015-16. Skala 1:7 500 för HD 60 och äldre samt
ÖM7, 1:10 000 för övriga.
Söndag: Råsshult-Hälle, reviderad 2015. Skala 1:15 000 för klasserna HD
16-21, skala 1:7 500 för HD 60 och äldre samt ÖM7, 1:10 000 för övriga.

Stenskrot/blockterräng:

Lämningar efter granitbrytningen i form av skrotsten är på kartan redovisat
som blockterräng.

Otydliga stigar:

På söndagen kommer några otydliga stigar på ungdomsbanorna att vara
snitslade med vit snitsel. Stigarna är endast snitslade i skogen och är inte
markerade som snitslade på kartan där de finns med som otydliga stigar.

Terrängen:

Lördag: Måttlig till stark kupering, god framkomlighet. Stort inslag av stigar
och vägar för de lättare banorna.
Söndag: Måttlig till stark kupering, god till mycket god framkomlighet,
blandat med besvärligare partier.

Vätska:

Lördag: endast efter målgång.
Söndag: Vätskestationer vid vägpassage för de långa banorna och elitklasser,
samt vid en kontroll på elitklasserna. Dessutom efter målgång.

Förbjudna områden: Förutom tomtmark finns förbjudna områden markerade på kartan, men inte i
terrängen. Ska normalt sett inte beröra löparna.

Klubbtält vid
arenan:

Publiken får inte vara på
åkermarken söder om
målfållan. Vi har ingen
plats för klubbtält,
eftersom det inte går att
sätta upp klubbtält på
grusplanen. Det finns dock
plats under tak för
omklädnad och plats
inomhus i hallen för publik
och ledare.

Målgång söndag:

Sista biten på upploppet före mål är delat, vänstra delen alla klasser med
SPORTident och högra delen D21E, H21E1 och H21E2 med Emit – emiTag.

Priser:

Lördag: Ungdomsklasserna, juniorklasserna samt i D21-1 och H21-1.
Söndag: Ungdomsklasserna samt i elitklasserna.
U-klasser och Inskolning får sitt pris efter målgång i barnpassningen mot
uppvisande av sin karta. Gäller båda dagarna. Prisutdelningen sker i övrigt
efter hand klasserna blir klara. Antalet priser anslås på resultattavlan.

Speaker:

Mats Blom. På lördagen särskild bevakning av ungdomsklasserna (BDOF:s
ungdomsserie) och D/H21, På söndagen bevakas de sex huvudelitklasserna.

ÖVRIG SERVICE:
Knatteknat och
barnpassning:
Toaletter:
Dusch:
Sjukvård:
Servering:
Sportförsäljning:
Vägvalsanalys:
Tävlingsledare:
Banläggare:
Bankontroll:
Tävlingskontroll:
Tävlingsjury:
Presskontakt/VIP:

Anordnas i anslutning till arenan, avgift 20 kr. För barnpassningen gäller att
vi inte tar emot yngre barn än att de kan gå!
Finns vid arenan och vid startplatserna.
Tempererad dusch under tak, i anslutning till arenan.
Inomhus.
Inomhus.
Vid arenan.
På Livelox.
Arne Långövik, 070-227 44 30
Lördag: Lisa Reichenberg, 076-826 07 13 och
Malin Reichenberg, 072-552 43 28
Söndag: Mats Hugosson, 070-469 40 24
Björn Steinar Syversen och Mette Kristensen, Sarpsborgs OL
Lars-Åke Winblad, Stångenäs AIS
C-G Strutz (Eds SK), Odd Ohlsson (Uddevalla OK) och Maths Carlsson
(Tolered-Utby OK)
Magnus Danielson, 073-940 02 42

Lycka till i skogen!

