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Arena
By, Ambjörnarp, ca 8 km söder Tranemo. Vägvisning från väg 27 vid Tranemo (mellan Borås och Gislaved).
Lagkuvert & PM
Lagkuvert utlämnas på tävlingsexpeditionen på arenan. Detta sker endast mot inlämnande av laguppställning.
Blankett för detta finns på tävlingsexpeditionen från kl. 13.00 fredag 3 augusti. Samma blankett används för
eventuella lagändringar.
Lag som inte betalt samtliga avgifter till arrangören måste betala dessa innan lagkuvert kan hämtas ut.
Lagkuvert skall vara hämtade senast fredag kl. 16.00 för HD12 och senast kl. 21.00 för HD18 & D18.I lagkuvertet finns
nummerlappar, startlista och PM. I klubbkuverten finns ev. hyrda löparbrickor, samt mat- och kartbiljetter.OBS!
INGA säkerhetsnålar, ta med egna.
Tävlingsexpedition
Tävlingsexpeditionen är öppen från fredag kl. 13.00.
Lagsammansättning
Kombinationslag enligt SOFT:s regler medges. Använd reglerna enligt intentionen att så många som möjligt skall
kunna få delta. Löpare som under kvällen tidigare sprungit HD12 tillåts numera tävla även i HD18 eller D18stafetterna.
Nummerlappar
Nummerlappar ska bäras av samtliga löpare. Nummerlapparna ska bäras väl synliga på bröstet. Var noga med att alla
löpare i laget får rätt nummerlapp då streckkoden på respektive nummerlapp används vid inpassering till
start/växling för att knyta SI-brickan till sträcka, lag och löpare.

Karta
Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Ritad av Bo Herdersson 2016-2017.
Start
Gemensam start klassvis enligt följande:
HD12 fredag 4 augusti kl. 18.00; HD18 lördag 5 augusti kl. 03.00; D18 kl. 05.30.
Förevisning
Före start i HD12-klassen kommer en förevisning att ske av start- och växlingsproceduren. Ungdomar visar hur du
som löpare ska springa på arenan.
Skogskompisar
Under HD12-stafetten finns det funktionärer utefter banan som kan hjälpa ungdomarna som kommit på villovägar.
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Parallellsträckor
Sträcka 3 i HD-12 och D-18 samt sträcka 5 i HD-18. Sträckan får löpas av 1–3 löpare per lag, som samtliga går ut, när
föregående löpare kommer till växel. Samtliga startande på sträckan springer tillsammans till startpunkten. Den
förste i laget, som kommer in till växling på parallellsträckan, växlar över till nästa sträckas löpare på vanligt sätt.
Sträcktiden på parallellsträckan räknas bara på den löpare som växlar först men alla räknas med i laget. Löparen som
växlar först måste också ha stämplat rätt, och vara godkänd.
Målgång
Målgång efter sista sträckan sker då mållinjen passeras. Målstämpling sker efter mållinjen i den ordning som
måldomaren anger.
Omstart
Omstart sker ca 30 minuter efter segrarlagets målgång i respektive klass.
Diskvalificerade lag
Diskvalificerade lag får inte fortsätta att springa stafetten. Löpare för alla sträckor får springa ut i omstarten. Den
löpare som bryter sin sträcka måste lämna in tävlingskartan till arrangören och stämpla ut.
Maxtid
2 timmar efter omstarten.
Publik
Publik och tävlande får endast vistas på anvisade områden. Det är förbjudet att bege sig ut på banorna, vilket
inkluderar sista kontrollen före växel och startpunkt. All rekognoscering inom tävlingsområdet är förbjuden.
Överträdelser medför att laget utesluts. Respektera uppsatta förbudsskyltar och avspärrningar samt följ
anvisningarna om lämpliga gångvägar inom arenan. Obligatoriskt att följa anvisad väg från bilparkering till arenan.
Tävlingsregler
SOFT:s tävlingsregler gäller.

Världens bästa ungdomsklubb
För att ingå i tävlingen U10milas bästa klubb måste klubben ha lag i alla klasser. Placeringssiffran för HD18
och D18 läggs samman. För varje lag som deltar i HD12 ges placeringssiffran -10. Detta innebär att ju fler
lag som deltar i HD12 desto större chans att placera sig bra i klubbtävlingen.
Kartutlämning
Kartutlämning sker under lördagen vid tävlingsexpeditionen mot uppvisande av kartbiljett. Detta sker tidigast efter
att omstarten har skett, det vill säga cirka 1 timma efter målgången för segrande HD18/D18 lags målgång. De
klubbar som endast har HD12 lag kan få ut kartorna efter HD12:s omstart på fredag kväll. Hyrda löparbrickor
återlämnas i samband med kartutlämningen. Ej återlämnade hyrbrickor efterdebiteras med 400 kr/st.
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Prisutdelning
Priser utdelas till varje löpare i de första 10 lagen i HD12 och de första 7 lagen i HD18 och D18. Prisutdelning sker ca
en timme efter första laget gått i mål. Närmare information om prisutdelningen sker genom speakern.
Kvarglömt och upphittat
Upphittade saker i anslutning till tävlingen inlämnas på tävlingsexpeditionen. Kvarglömda saker efterfrågas via e-post
info@u10mila.se
Tävlingsjury
Anslås vid tävlingsexpeditionen.

Tävlingsledning
Tävlingsledare
Lars-Åke Larsson
OK Tranan
Bitr. tävlingsledare
Karl-Johan Ohlin
OK Tranan
Banläggare
Thomas Andersson
OK Tranan
Banläggare
Kenneth Johansson
OK Tranan
Tävlingskontroll
Kjell Johansson
Skene SoIS
Bankontroll
Bo Herdersson
OK Mark
Pressansvarig
Henrik Erickson
Ulricehamns OK
Campingansvarig
Lars Arneborg
Ulricehamns OK
Hemsida www.u10mila.se
E-post info@u10mila.se
Adress U10mila 2017, c/o Nilsson, Björkvägen 19, 514 32 Tranemo

Lycka till i skogen!
önskar
OK Tranan och Ulricehamns OK

076-823 12 87
076-643 05 31
070-554 20 19
070-667 17 68
070-564 75 43
070-658 72 51
076-133 03 07
076- 495 76 96

