PM
Samling

Toltorp, Hunneberg. Vägvisning från Vargön. Därifrån 5 km.
OBS! Detta är enda möjligheten att köra till tävlingen
pga. enkelriktad väg.

Avstånd P-Arena

Max 2500 m. Parkeringsavgift ingår i anmälnings-avgiften.
Parkering längs väg.
OBS! Bussar och husbilar måste föranmälas på telefon 0730663313. Husvagnar ställs upp på anvisad plats vid Bergagården,
uppe på berget innan parkeringen, P-vakt anvisar.
Vid hemfärd: Fortsätt vägen rakt fram. Vänd inte, vägen är
enkelriktad.

Start

Five-O-klasserna HD14-16 startar på arenan. Jaktstart. D14 kl
10.00, H14 kl 10.30, D16 kl 11.00, H16 kl 11.30.
Övriga klasser 100 meter orange-vit snitsel. Första ordinarie
start kl 10.00, efteranmälda startar före.
Tävlande för utländska klubbar måste betala startavgiften
kontant i sekretariatet före start.

Målgång

Five-O-klasser i vänstra fållan i löpriktningen, övriga i högra
fållan. Följ skyltar. Det är löparnas ansvar att ta rätt fålla.

Strukna klasser

H85->H80, D80->D75 och H35->H21

Stämpling

SportIdent. Kontrollera ditt bricknummer mot startlistan.
Stämpla med stiftklämma i reservruta på kartan om kontrollenheten inte fungerar.

Nummerlappar

Nummerlappar i Five-O-klasserna. Självservering vid starten.

Direktanmälan

Direktanmälan kan göras i öppna motionsklasser, U-klasser och
inskolning på arenan kl 9.00-11.00. Fri start med startstämpling
kl 9.30-12.00.

Karta

Ritad av Kartsam 2013. Klasserna HD60- samt ÖM 7 skala 1:7500,
övriga skala 1:10000. Kartan använd vid DM-lång 2013.
Otydliga stigar är vitsnitslade för de lättare banorna.
Det finns ett stängsel som är skyltat med ”farlig elström”,
strömmen är dock avstängd.
En del av tävlingsområdets norra del är markerat som farligt
område och avspärrat med gulblå snitsel. Området får absolut
inte beträdas, vakter finns.
Lokala tecken:

O grön ring = särpräglat träd
X grönt kryss = rotvälta
X svart kryss = foderhäck
O svart ring = kolbotten
X brunt kryss = jordkällare

Knatteknat

Vid arenan. Start 9.00-12.00. Avgift 20 kr. Kontant betalning.
SportIdentpinne finns att låna.

Maxtid

2,5 timmar.

Överdrag

Ingen transport av överdrag från start till arenan.

Toaletter

Finns vid arenan. Ingen toa vid start.

Viltrapportering

Större vilt rapporteras i klagomuren.

Dusch

Utomhus i anslutning till arenan.

Service

På arenan finns servering, barnpassning, första hjälpen,
sportförsäljning SM-Sport.

Prisutdelning

Gemensam prisutdelning för Five-O-klasserna (totalresultat) när
dessa är klara. Inskolning kan hämta sina priser direkt efter
målgång mot uppvisande av kartan.
Prisutdelning övriga ungdomsklasser meddelas av speakern.
Bland fullföljande löpare i vuxenklasser och öppna klasser
utlottas fyra presentkort SM-sport à 500 kr samt två hinkar
bilvårdsprodukter.

Tävlingsjury

Annette Falk Larsson, Vänersborgs SK (ordförande)
Lars Ekberg, Trollhättans SOK
Bengt-Åke Jansson, Främmestads IK

Tävlingsledning

Tävlingsledare:
Tävlingskontrollant:
Banläggare:
Bankontrollant:

Jonas Arvidsson
Martin Mandinger
Peter Strömdahl, Bo Kron
Janne Mattsson

