PM Etapp 2 Lördagen den 16 juni 2018 Danmarksetappen
Vägvisning

Vi åker med Scandlines från Knutpunkten. Var och en ansvarar själv
för parkering och transport till färjan. Första färjan avgår 07:10 och
därefter avgår färjorna var 20:e minut. För att vi som arrangörer ska
kunna ge er bästa möjliga service ber vi er tävlande att fördela er så
jämnt som möjligt på färjorna.
Busstransport till TC på den danska sidan. Bussarna avgår direkt
utanför terminalbyggnaden. Följ arrangörens anvisningar. Bussarna
avgår så fort de är fulla och går mellan 07:30 och 09:30. Efter 9.30 går
det inte fler bussar till tävlingsplatsen. Vid ojämn fördelning på
färjeöverfarten kan det bli viss väntetid vid bussarna. Observera att
packning ska placeras i bagageutrymmet. Om alla hjälps åt går in- och
urlastning snabbare och smidigare. Vi har en kapacitet på 100-150
tävlande per tur. Från avresan i Helsingborg är restiden med båt och
buss cirka 1 timme till dess att man är framme vid tävlingsplatsen.
Avståndet med buss i Helsingör är 4 km.
OBS! Skulle det vara problem med färjor eller bussar som leder till att
en tävlande missar sin start skall detta meddelas vid starten. Görs
detta får de tävlande tillåtelse att startstämpla och förlorar på så vis
ingen tid. Detta gäller givetvis inte om någon försovit sig eller
liknande.
För dig som är anmäld till samtliga etapper ingår buss- och båtbiljett.
För dig som endast är anmäld till enstaka etapper kan biljetter köpas
på TC under fredagskvällen.

ID kontroll

Det är fortsatt förstärkt gränskontroll. ID handlingar kan komma att
kontrolleras på den svenska sidan på väg hem.

TC

Tävlingen går i Tegelstrup Hegn. TC vid Julebeaks hus.
Det går utmärkt att cykla eller ta egen bil med över till Helsingør.
Cykelbiljett ingår i den biljett som tillhandahålls av arrangören.
OBS! Gäller endast den som är anmäld till samtliga etapper.
För cykelväg se infokarta på Eventor.

Buss – TC

100 m.

Start

Till start 650 m. Vit röd snitsel. Klasserna DH10-DH14 får kartan 1
minut före tidsstart, övriga erhåller kartan i startögonblicket. Första
start 09:30, efteranmälda kan starta före.

Skuggning

Är tillåtet i ÖM 1 och ÖM 3.

Karta

Tegelstrup Hegn. Ej sprintnorm! Skala 1:7 500, ekvidistans 2.5 m.
Kartstorlek se separat anslag.

Bil-P – TC

300 m.

Terräng

Gran- och lövskog med en hel del stigar och större skogsvägar.
Vegetationen är för närvarande tät på ett flertal ställen.

Angivelser

Angivelserna finns både lösa och tryckta på kartan.

Passage av
järnväg

Alla banor ska passera en trafikerad järnväg. För att säkerställa
passage och att alla blir behandlade lika sker övergången enligt
följande. Före passagen ska samtliga löpare stämpla vid kontrollen
med kodsiffra 45. Vid stämpling stoppas tiden. Därefter sker passage
av järnvägen. Efter passagen ska kontrollen med kodsiffra 44, vilken

på
nytt startar tiden, stämplas. Övergången är bemannad av funktionärer.
OBS! Alla måste följa instruktionen ovan, oavsett om det kommer
tåg eller ej.
Stämpling

Elektronisk, Sportident. Fås inte ljud- och ljussignal från enheten,
stämpla då med stiftklämman i kartan och meddela detta till
sekretariatet när du gått i mål.

Ändringar:

Eventuella brickändringar eller liknande, skall göras i
sekretariatsvagnen på TC, före start!

Öppna klasser

Fri starttid mellan 09:30 och 11.00. Startstämpling tillämpas i dessa
klasser. Anmälan sker på tävlingsdagen – ingen föranmälan.
Nummerlapp delas ut vid anmälan.
Avgifter: -16 år: 70kr
17- år: 120kr
Brickhyra, 20kr/etapp.

Klädsel

Heltäckande klädsel.

Nummerlappar

Nummerlappar skall bäras av samtliga tävlande. Nummerlapparna
finns i respektive klubbkuvert och samma nummerlapp skall användas
samtliga fyra etapper. OBS! Ta med egna säkerhetsnålar. Öppna
klasser får sin nummerlapp i samband med anmälan.

Prisutdelning

Samtliga ungdomar får minnesplakett i målfållan vid målgång. Etapp
priser för ungdomsklasser så snart som möjligt. Se specifikt PM för
prisutdelning.

Klubbkuvert

Klubbkuverten hämtas ut på TC. OBS! Löpare tävlande för utländska
klubbar skall betala sin anmälningsavgift innan klubbkuvert kan
hämtas ut. Betalning sker i sekretariatsvagnen på TC, kontant i SEK
eller med kort via iZettle.

Livelox

Karta banor och rutter kommer att läggas upp i Livelox

Maxtid

Kontrollerna börjar plockas in 1.5 timme efter sista start.

Toaletter

Finns på väg till start 100 m från TC.

Dusch

Finns ej. Det finns dock möjlighet till bad i närheten.

Barnpassning

Behov av barnpassning på den danska etappen anmäls i
barnpassningen på fredagskvällen.

Marka

Sedvanlig dansk marka på TC.

Tävlingsjury

FK Göingarna och Lars-Göran Killander från SKOF

LYCKA TILL och ha en god förmiddag i Tegelstrup Hegn
önskar Helsingørs SOK och Helsingborgs SOK.

