Falköpings AIK OK hälsar er välkomna till Jullovssprinten!

Samling: Frejahallen, Falköping. Dörren kommer att vara uppställd till en början,
sedan gäller koden 2525.
Vägvisning: Följ skyltning till Odenbadet.
Parkering: Gratis parkering i anslutning till Frejahallen och Odenbadet. Max
avstånd 250 meter. Var god se skiss nedan.
Start: Första start prolog 10.00. Final klar preliminärt 13.30, beroende på
deltagarantal. Se separat tidsplan.
Öppna klasser och knatteknat: Finns tyvärr ej att tillgå. Saknas lagdeltagare
kan tävlingsledningen förmedla kontakt mellan löpare i löparbanken. Ange önskad
klass.
Prolog: 2-mannastafett med intervallstart. Ej gafflad. Inför start ropas respektive
klass upp, hela laget ställer sig i kö. 30 sek före start går 1:a-sträckslöparen in till
starten och 2:a-sträckslöparen går till växlingsområdet. Kartan fås i startögonblicket
för samtliga klasser.
Slutspel: 2-mannastafett. Beroende på deltagarantal fördelas samtliga löpare in i
kvarts- eller semifinaler efter prologen, se separat dokument. Fördelningen sker med
prologresultatet som underlag. Varje kvart- och semifinal kommer att utgöras av 3-4
lag, vinnarna och ett antal ”lucky losers” kommer att gå vidare. Detta kommer att
anges i en sprintstege som visas på projektor i hallen, denna uppdateras efterhand.
Slutspelet kommer att vara gafflat, undantaget HD10-12. Mitt på banan kommer en
hall att vara släckt, av arrangören tillhandahållen pannlampa får då användas.
Startprocedur: Inför varje heat sker upprop, hela laget ställer sig på kö. Strax före
gemensam start går 1:a-sträckslöpare till starten och 2:a-sträckslöpare mot
växlingsområdet.
Kontroller: Endast stämplingsenhet. Skärm och reflex saknas.

Stämpling: SportIdent.
Växling: Välj fållan märkt ”växling”. Växlingsstämpla. I prologen sker växling genom
överräckning av egen karta. I slutspelet tillämpas kartplank, tag karta med rätt
lagnummer och räck över till nästa sträckas löpare.
Målgång: Välj fållan märkt ”mål”. Målstämpling sker efter mållinjen, resultatordning
bestäms vid behov av måldomare.
Nummerlappar: Bärs av löpare genom hela tävlingen. Självservering före start.
OBS! Medtag egna säkerhetsnålar.
Angivelse: Finns tryckt på kartan. Då det finns många kontroller på banan och
gaffling förekommer, ber vi er vara noga med kodsiffran. Angivelsen kan ge viktig
information om kontrollens placering.
Karta: Nyritad 2014. Skala 1:300. Många icke konventionella karttecken finns. Gråa
karttecken (låg plint, låg bänk, litet innebandymål, häck) får passeras över eller
under, svarta karttecken (tex. bordtennishage, hög plint, stort innebandymål,
badmintonnät) får ej passeras. Mattor anges för tydlighetens skull som ljusblåa,
dessa får passeras, men försök att inte rubba deras lägen. Hallarna kommer att ha
vakter som kontrollerar ev. överträdelser. Vid en ev överträdelse kommer
kontrollanten att ropa till. Om löparen då går tillbaka och tar tillåten väg sker ingen
diskning. Förbjudet område förekommer på banan, var god respektera detta.
Viktig tävlingsinformation: Visa hänsyn mot medtävlande, ta det lugnt i
dörröppningar och trånga passager! Inomhusskor ska användas. I övrigt valfri
klädsel.
Speakerservice: Speaker kommer att finnas i hallen. Då tidsplanen kommer att
vara något preliminär är det viktigt att vara uppmärksam på tillkännagivanden.
Priser: I alla klasser. Speaker annonserar antalet priser i respektive klass och tid
för prisutdelning.
Dusch och toaletter: Inomhus i Frejahallen.
Servering: Inomhus i Frejahallen, välförsett utbud.
Resultat: Publiceras på TC och på Eventor.
Välkomna!
Hemsida: www.facebook.com/jullovssprint

