IFK GÖTEBORG

PM till
Höstbudkavlen
Lördagen den 21 oktober 2017
Klasser

Sträcka 1

Sträcka 2

Sträcka 3

Sträcka 4 Start

Öppen

4,1 röd

3,3 orange 5,9 violett 5,9 violett 11.00

Avgift
520:-/lag

Veteran(180): 3,3 orange 3,3 orange 3,3 orange

11.40

390:-/lag

Prop. vit:

1,9 vit

11.40

225:-/lag

Prop. orange:

2,4 orange 2,4 orange 2,4 orange

11.40

225:-/lag

Prop. röd:

4,1 röd

390:-/lag

1,9 vit

1,9 vit

4,1 röd

4,1 röd

11.40

D30 resp H30: 1,6 grön

1,6 grön

1,6 grön

11.20 / 12.00 225:-/lag

D36 resp H36: 1,9 vit

1,9 vit

1,9 vit

11.20 / 12.00 225:-/lag

D42:

3,3 orange 3,3 orange 3,3 orange

11.20

225:-/lag

H42:

3,3 orange 3,3 orange 3,3 orange

12.00

225:-/lag

D48:

3,3 orange 3,3 orange 3,3 orange

11.00 Ny tid 225:-/lag

H48:

4,1 röd

12.00

4,1 röd

4,1 röd

225:-/lag

Alla banor saknar gaffling.
Öppna motionsbanor kan du anmäla på plats. Start kan ske mellan kl.11.00 – 12.30.
Öppen 2: 1,9 km 75:-/130:Öppen 5: 3,1 km 75:-/130:Öppen 8: 4,9 km 75:-/130:OBS! Öppna Motionsbanor har egen sista kontroll och målfålla.
Laguppställningar/SI-brickor:
Lagens löpare ska anges med och Sportident-bricknummer senast fredag den 20 oktober klockan
21.00, via Eventor (enbart utländska lag via E-post). Om bricknummer ej är anmält vid denna
tidpunkt tilldelas hyrbricka. Bricknumret är knutet till sträckan, inte löparen. Namnändringar tillåts
på tävlingsdagens morgon. Byte av SI-bricka kan ske mot en extra kostnad på 30:- (hyra för ev.
hyrbricka tillkommer), på tävlingsdagens morgon. Sen anmälan görs på Eventor eller till
peter.asp@outlook.com
SportIdent: Hyra av löparbricka 30 kr, borttappad löparbricka debiteras klubben med 400 kr.
Ange i anmälan vilka som önskar hyra bricka. Lag/Sträcka som inte uppger
bricknummer i samband med laguppställningar blir automatiskt tilldelad hyrbricka.
Lagändringar: Namnändringar inlämnas så tidigt som möjligt, dock senast 10.30 tävlingsdagen.
Nummerlappar: Bäres av samtliga lag. Sträcka 1 och 3 ska bära samma nummerlapp. Sträck 2
och 4 i Öppna klassen bär samma nummerlapp. På sträcka 2 i ett flertal klasser kan laget ha flera
löpare, de har därför fler nummerlappar till sitt lag. Saknas nummerlapp, så finns det extra i
tävlingsexpeditionen. Öppna banor bär inga nummerlappar.

Samling: Härlanda tjärns badplats, Smörslottsgatan Göteborg.
Vägvisning: Trafikplats Torpamotet nr 77, följ Östra Torpavägen till Smörslottsgatan.
Parkering: Parkering vid arenan, P-avgift inkluderad i anmälningsavgiften. Följ anvisning av pvakt.
Kommunal resa: Buss 17 till Spåntorget därifrån 600 m asfalterad väg.
Cykel: Vi rekommenderar att cykla till arenan.
Boende: http://www.liseberg.se/sv/hem/Boende/Camping/Lisebergsbyn-Karralund/
tel 031-840 200.
Karta: Certifierad utskrift från kartdatabas, reviderad 2017. 1:10 000, Veteranklass 1:7500,
ekvidistans 5 m.
Terräng: Skogsmark, måttlig till ganska stark kupering med många detaljer, mestadels
lättframkomligt. Stigar förekommer i riklig omfattning i tävlingsområdet.
Start-/resultatlista: Finns att läsa på Eventor
Lagkuvert/hyrbricka: Hämtas av klubbledare vid tävlingsexpeditionen och innehåller
nummerlappar.
Eventuella namnändringar inlämnas senast kl. 10.30 tävlingsdagen. Blankett finns i
tävlingsexpeditionen. Hyrbricka kan hyras i tävlingsexpeditionen. Alla brickor kopplas till bestämd
löpare. Observera att anmäld bricka skall användas på den sträcka den är
anmäld.
Start: Inpassering till start skall ske senast 5 minuter innan start. Vid
inpassering till startfålla, skall bricka tömmas och checkas. Var ute i GOD
TID, risk för köbildning.
Omstart: Sker tidigast 13.00. Exakt tid meddelas via speaker.
Kartor: Kartorna är EJ märkta med lagnr. På baksidan finns bara klass.
På framsidan finns kontrollbeskrivningar påtryckta.
Kartorna får behållas efter målgång.
OBS! Det är inte tillåtet att visa banan för löpare, som ska springa senare.
Start Öppna motionsbanor: Till start orange/vit snitsel 250m. Försäljning 10.30-12.00. Start 11.0012.30.
Kostnad: 130:- vuxen / 75:- ungdom.
Mål/Växlingsfållor: Två fållor finns, en stafettfålla och en för de Öppna banorna. Dessa fållor har
olika sista kontroller. Kolla kodsiffran och välj rätt fålla.
Växling sker på följande sätt:
Vid inpassering till utväxlingsfålla skall utgående löpare tömma och checka brickan.
Inkommande löpare väljer stafettfållan. Stämplar vid växlingen vid en av enheterna i
fållan. Springer till rätt kartbord för sin klass.
Observera att det i Öppen klass är olika kartor beroende på sträcka. Övriga klasser har samma
bana för sträcka 2 och 3.

Löpare tar rätt antal (1-3 beroende på sträcka i Ungdomsklasserna) av rätt karta.
Kartorna är EJ märkta med lagnummer. På baksidan finns klass och sträcka där det behövs angivet.
Därefter överlämnas kartorna till nästa sträckas löpare.
När växling skett fortsätter löparen i fållan till avläsning för SportIdent och
läser av sin bricka.
Målgång sker på följande sätt: Inkommande löpare väljer stafettfållan, spurtar över mållinjen
(måldomare avgör placering), och stämplar vid en målenhet som är placerad en bit efter mållinjen.
Därefter fortsätter löparen i fållan till avläsning av SportIdent-brickan.
Ej startande löpare: Lag med löpare som av någon anledning ej startar
på någon sträcka, måste anges på ny lagändringsslapp och lämnas till
sekretariatet. Gäller även extralöpare i ungdomsklassen.
Brutet lopp:
Alla löpare måste via målet och läsa av sin bricka. Annars riskerar vi att behöva söka efter personen i
skogen.
Karta: Certifierad utskrift från kartdatabas, reviderad 2017. 1:10 000, Veteranklass 1:7500,
ekvidistans 5 m.
Terräng: Skogsmark, måttlig till ganska stark kupering med många detaljer, mestadels
lättframkomligt. Stigar förekommer i riklig omfattning i tävlingsområdet.
Dusch/Toa: Toaletter finns vid arenan i tält samt i huset bakom markan. Dusch finns nära
parkeringen och omklädningstält .
Försäljning: Du kan köpa kaffe/te, dricka, smörgåsar, bullar och annat hembakat samt grillat i vår
cafeteria.
SM Sport säljer utrustning för orientering och friluftsliv, www.smsport.se
Förbjudna områden: På kartan markerad tomtmark, får inte beträdas.
Viltrapport
Observerat vilt skall rapporteras vid tävlingsexpedition i samband med målgång.
Prisutdelning: Efterhand som klassernas resultat blir klara.
Tävlingsledning
Tävlingsledare: Jan Carlsson, telefon 076 8048613 eller jan@carlsson.it
Banläggare: Christer Westberg
Sen anmälan görs på Eventor eller till peter.asp@outlook.com
Tävlingskontrollant
Olof Eliesson, OK Landehof
Bankontroll
Krister Strand, OK Landehof samt Mats Strandhagen, GMOK (ungdomsbanor).
Jury
Göteborgs OF:s tekniska kommitté, Gunilla Carlsson

VÄLKOMNA önskar IFK Göteborg

