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STÄMPLING
Allmänt
Ungdomens 10milas programstöd tillämpar anonym bricka. Ni behöver inte ange bricknummer i förväg. Kontrollera att alla löpare har en löparbricka till inpassering för start/
växling. Där töms brickan och knyts till lag, sträcka och löpare som står på nummerlappen.
OBS! Det är viktigt att ha rätt nummerlapp.
Samma bricka kan endast användas en gång per lag i Ungdomens 10mila. Samma bricka kan
användas i HD12 och sedan i HD18 eller D18. Samma bricka kan inte användas i både HD18
och D18. Hyrda brickor finns i lagkuvertet. Hyrda löparbrickor återlämnas lagvis vid kartutlämningen efter tävling. Ej återlämnade brickor debiteras med 400 kr/styck.
In- och utpassering
All in- och utpassering till start och växling ska ske genom tältet vid växlingsfållan. Var ute i
god tid för att undvika kö (gäller speciellt löpare på startsträckan).
Vid inpassering skall löparbrickan tömmas och knytas till lag, sträcka och löpare. Detta gäller
ALLA. Löpare som ej gör detta diskas.
Vid kontrollstämpling skall ljud- och ljussignal erhållas. Annars skall stämpling med stiftklämma ske i reservruta som finns tryckt på kartans framsida.
Växling
Vid växling skall ALLA:
1. Stämpla vid målet. Stämpling kan göras i valfri målenhet.
2. Lämna kartan i kartuppsamlingsbacken (gäller även de som stämplat i kartan).
3. Hämta nästa löpares karta från kartplanket. OBS! TAG RÄTT KARTA! Fel karta medför
diskning av laget.
4. Ge kartan till nästa löpare.
5. Utpassage vid växlingsfållan skall ske genom utpasseringstältet. Löparbrickan avläses.
Löpare som missar detta diskas. Om felstämpling indikeras, följ personalens anvisningar.
6. Behåll löparbrickan.
Målgång
1. Sista sträckans löpare har en egen målfålla, där ordningen vid passage av mållinje avgör
lagens inbördes placering. Måldomare avgör ordningen i mål.
2. Efter målgång, fortsätt fram ca 5 meter till målenhet där stämpling sker.
3. Utpassage från mål skall ske genom utpasseringstältet där löparbrickan avläses.
På sista sträckan kan arrangör ta löparbrickan av löpare och stämpla för att snabba upp
proceduren.
Resultat
Resultatlista på arenan. På www.u10mila.se kommer fullständiga resultat per sträcka att
redovisas efter tävlingens slut. Det förekommer även liverapportering/webb-tv via
www.u10mila.se

