PM Göteborgsdubbeln lång 180421
Arena
Samling och
parkering

Greggered 1:8
Greggered, Holmavägen 29 Lindome: N 57° 36' 39.945 Ö 12°
9' 9.154.
Vägvisning från vägen Hällesåker - Lindome.
Gratis parkering i anslutning till arena.
Samåk gärna eller ta buss 763 från Lindome, hpl Greggereds
kapell

Miniknat

Start i anslutning till TC mellan kl 9:30 och 11:30. Kostnad 20
kr (ta gärna med SI-bricka). OBS betala med jämna pengar
eller swish.

Sammanslagna och
strukna klasser

Challenge 5 och ÖM4 är sammanslagna.

Öppna banor och
direktanmälan

Till inskolningsklass, U1, U2 och Öppna motionsklasser kan
anmälan ske vid Direktanmälan på tävlingsdagen mellan 9:00
– 11:45.
Inskolnings- och utvecklingsklasser:
Insk

1,6 km

U1grön

1,9 km

U2vit

2,3 km

Öppna motionsklasser:
ÖM1 vit 2,3 km

ÖM2 vit 3,9 km

ÖM3

gul 3,0 km

ÖM4 gul 4,8 km

ÖM5 orange 4,0 km

ÖM6

röd 5,1 km

ÖM7 blå 3,2 km

ÖM8 svart 4,6 km

ÖM9

svart 7,8 km

Challenge 5

gul 4,8 km

Challenge 10

gul 9,7 km

Skuggningskartor finns för Inskolning, U1 och U2. Skuggning
är tillåten i inskolnings- och utvecklingsklasser. Ungdomar som
skall springa tävlingsklass får inte skugga före eget lopp.

Kostnad: Ungdom t.o.m. 16 år: 75 kr Vuxna: 130 kr Vi
fakturerar klubbanslutna svenska löpare. Övriga betalar
kontant med jämna pengar eller med Swish p
 å plats.
Start

Samtliga klasser. Orange/vit snitsel ca 800 m väg/stig. Första
ordinarie start 10.00. Efteranmälda startar först i respektive
klass. Inskolning, U-klasser och Öppna motionsklasser har fri
starttid mellan kl 9.45 och 12.00. DH10-16 erhåller kartan 1
min före start, övriga i startögonblicket. Inga toaletter vid start.

Nummerlappar

HD14 och HD16 har nummerlappar. Självservice vid start.

Liveresultat

Följ gärna tävlingen via live-resultat, liveresultat.orientering.se

Sen start

Anmäl sen ankomst vid starten. Följ funktionärernas
anvisningar. Löpare får inte starta mer än 30 min efter sin i
startlistan angivna starttid.

Stämplingssystem

SportIdent. Brickor kan hyras vid Direktanmälan, kostnad 25
kr. Ej återlämnad bricka debiteras med 400 kr.

Tömning

Töm och check finns vid start.

Kontrollbeskrivning

Kontrollbeskrivningar finns tryckta på kartan för samtliga
klasser. Lösa kontrollbeskrivningar finns vid start.

Karta

Finnsjön, utökad och reviderad 2018. Digitaltryck. 5 m
ekvidistans. Skala 1:7.500 för D/H60-85 samt ÖM7, 1:15.000
för H21, 1:10.000 för övriga. Kartritare: Maths Carlsson.
OBS: I ett par av klasserna har en nolla försvunnit i trycket av
kartorna så det står "Skala 1:1000", men ska vara "Skala
1:10000" och i ett par av klasserna står det "Skala 1:15000"
men ska vara "Skala 1:10000". De verkliga skalorna är de som
är angivna ovan.

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Området består till största delen av varierad
barrskog. I sydöstra delen finns inslag av blandad lövskog.
Riklig förekomst av stigar och grusvägar. Sankmarker i ganska
stor omfattning.
Kupering: Måttlig kupering och relativt detaljfattig terräng. I
nordöstra och sydöstra delen inslag av stark kupering.
Framkomlighet: Mestadels god framkomlighet. I begränsad
omfattning nedsatt framkomlighet på grund av tätare skog och
skogsgallring. Hyggen förekommer i mindre omfattning.

Snitsel i terrängen

Blågul snitsel markerar på vissa ställen gräns för förbjudet
område. Dessa gränser är markerade på kartan.

Hinder

Alla banor utom de kortaste passerar en bred och djup bäck
under banan. Lämpliga passager (vägövergångar samt en

mindre bro i skog) är markerade tydligt på kartan. Vi
rekommenderar att man använder någon av dessa passager.
Vätska i skogen

Vätska finns på ett antal platser i skogen. Dessa är markerade
på kartan.

Kontroller

Vid kontrollen finns skärm, SI-enhet och stiftklämma. Vid
utebliven ljud- eller ljussignal stämplar du i reservrutan på
kartan samt rapporterar det i sekretariatet vid målgång.

Förbjudna områden

Alldeles intill startpunkten finns två områden med
nyplanterade granar. Dessa är markerade på kartan och med
blågul snitsel i skogen. Ytterligare ett område med
nyplantering finns som berör en del av banorna på väg till
kontroll 1. Detta område är markerat på kartan och med blågul
snitsel i skogen. Dock finns det en passage genom detta
område som är markerad som "Viktig passage" på kartan och
som en korridor mellan blågul snitsel i skogen. Dessutom finns
det ett antal ängsmarker där det går hästar som är förbjudna.

Målgång, bruten
tävling, maxtid

Efter målgång ska alla checka ur tävlingssystemet (läsa ut
SI-brickan i sekretariatet) oavsett fullföljt lopp eller inte. Maxtid
2,5 timmar.

Priser

U1, U2, inskolningsklass, DH10, DH12 samt DH12K: DH10,
pris till samtliga deltagare. Priser till de tre bästa i varje klass
för åldersklasserna 14-21. I klasserna DH14K, DH16K samt
DH17-20K pris till första plats. För klasser >= HD35 utlottas 3
st presentkort hos SM Sport. Prisutdelning sker i omgångar
efter att pristagarna är klara. Tider anges på Arenan.

Resultatlista och
sträcktider

Resultatlista publiceras på eventor.orientering.se. I och med
anmälan godkänner den startande att start- och resultatlista
publiceras på Internet. Tävlingen kommer att ligga ute på
Livelox.

Service vid arena
Servering

Välförsedd inkl hamburgergrill och vegetariska alternativ,
glutenfritt mm

Första hjälpen

Bemannat tält på arenan

Barnpassning

Utan kostnad fr kl 9:00. Blöjfritt.

Dusch

Ca 500 m från arenan

Toaletter

På arenan, ej vid start

Sportförsäljning

SMsport finns vid arenan

Viltrapportering

Rapportera klövvilt (älg, rådjur, vildsvin)direkt efter
målgång

Tävlingsledning
Tävlingsledare

Jenny Ljungberg, jelju62@gmail.com , 073-681 15 49
Dan Lundstedt, dan.lundstedt@gu.se

Banläggare

Stefan Lemurell, sj@chalmers.se , 073-143 11 68

Kontrollanter

Tävlingsjury

Tävlingskontroll

Jan Grahn, IK Uven

Bankontroll

Anton Hemlin, IK Uven

Patrick Djerf och Claes Hagstrand LSOK samt Magnus Ohlsson, SFK

Välkomna!

