Preliminärt tävlings-PM för Gotlands 2-dagars 7 - 8 juli 2018, 2018-07-0
Version 3
Strukna klasser
D17-20K, D18, D85, D90, D95
H12K, H14K, H17-20K, H18, H21K, H90, H95
Vägvisning
Skyltning på väg 141 ca 4,5 km från avfarten i Klinte mot Hemse. Ansarve.
OBS! Viktigt att följa skyltning!
Närmsta adress: Fröjel Alstäde 550 C, Klintehamn
GPS-koordinater till parkering (WGS 84 DD): 57.34228, 18.24562
Avstånd
Parkering – arena: ca 250 – 400 m
Arena – start Etapp 1: 1700 m stig
Arena – start Etapp 2: 1200 m stig. Förbjudet att beträda landsvägen på väg till start.
Banlängder
Kommer att finnas angivna på de anslagna startlistorna på arenan.
Karta

Klinte/Fröjel nyritad/reviderad 2017 av Per-Inge Karlsson. Kartnorm: ISOM 2000.
Ekvidistans 2,5 m.

Snitslade ledstänger (röd/vit snitsel) förekommer på bägge etapperna.
Samtliga banor passerar mindre bilväg. Trafikvakt finns vid övergång för inskolning, U- och
ungdomsklasser.

Kartskala
Etapp1:
D/H 60 och uppåt skala 1: 7500
Övriga klasser skala 1: 10 000
Undantag: ÖM7 som har både 1:7500 och 1:10 000, valbart efter tillgång
Etapp 2:
D/H 60 och uppåt skala 1: 7500
H/D 16 - 21, samt elitklasser skala 1: 15 000
Övriga klasser skala 1: 10 000
Undantag: ÖM7 som har både 1:7500 och 1:10 000, valbart efter tillgång
Kontrolldefinitioner
Inga definitioner finns tryckta på kartan, endast lösa vid start.
Terrängbeskrivning

Terrängen består av blandad skogs- och kulturmark med ett rikt nät av vägar och stigar som
genomkorsar området. Skogen är i huvudsak av barrskogskaraktär i varierande ålder med
stort inslag av enbuskar samt mindre partier av tätare lövskog. Kulturlandskapet är präglat
av jord- och skogsbruk men många spår av tidig kalkbrytning återfinns inom området med
ett flertal små stenbrott och kalkugnsruiner. Främst inom områdets södra del finns
lämningar av fornborgar, bosättningar, gravar mm från järn- och bronsåldern.
Kupering

I huvudsak flack terräng med mindre svagt kuperade områden med detaljrik kurvbild. Inom
områdets västra kant löper en gammal kust/strandlinje med måttlig kupering.
Framkomlighet

Mestadels god framkomlighet. Områden med nedsatt sikt och framkomlighet består dels av
nyligen planterad barrskog samt av tätare bestånd av enbuskar och/eller lövsly. Främst i
områdets norra del finns mindre partier med nedsatt löpbarhet på grund av grenar och ris på
marken efter genomförda skogsavverkningar/röjningar.
Stängsel (taggtråd) finns och får passeras iakttag försiktighet
Stämplingssystem
Sportident. Brickor finns att hyra vid sekretariatet, mot en kostnad av
25 kr per dag.
Start
Första ordinarie start Etapp 1, kl. 14.00. Etapp 2, kl. 10.00. För klasser med valfri starttid Etapp 1
mellan kl. 13.30 – 15.30. Orange-vit snitsel
Etapp 2 mellan kl. 09-30 – 12.00, för inskolning, U-klasser samt Öppen/Motion 1 - 9. Orange-vit
snitsel
Nummerlappar
Skall bäras av löpare i elitklasser. Finns till D/H 16. OBS! Ny nummerlapp till etapp 2. Självservering av
nummerlappar vid start.
Inskolningsklasser
Anmälan sker vid direktanmälan. Glada och ledsna gubbar finns inte på
inskolningsbanorna.

Direktanmälan
Direktanmälan är möjligt i klasserna Inskolning, U1 och U2 samt ÖM 1-9. Anmälan sker i
direktanmälanstältet på arenan. Pris: 130 kr för vuxna och 75 kr upp till 16 år. Avgiften faktureras
klubben efter tävlingen. Klubblösa betalar kontant. OBS! Startstämpla.
Etapp 1 anmälan mellan kl. 13.00 - 15.30, start mellan kl. 13.30 – 16.00.
Etapp 2 anmälan mellan kl. 09.00 - 11.30 start mellan kl. 09.30 – 12.00.
Utlandslöpare betalar kontant (klubbvis).
Maxtid
Etapp 1: 2 timmar.
Etapp 2: 3 timmar
Skuggning
Skuggning är tillåtet i klasserna Inskolning, U1 och U2 samt ÖM1. Skuggkarta finns.
Miniknat
Snitslad bana för de yngsta mellan kl. 13.00 - 15.00 Etapp 1 och mellan kl. 09.00 – 11.00 Etapp 2,
avgift 30 kr per dag. Inkl. festis och pris.
Vätska
Finns vid start och vid målet på arenan samt under etapp 2 på markerade platser ute i terrängen.
Arenan
Det finns begränsat med skugga på arenan, tänkt på skydd mot solen.
Dusch
Varmdusch finns vid arenan.
Toaletter
Toalettvagnar finns på arenan och vid start.
Prisutdelning
Sker efterhand klasserna är klara. Annonseras ut av speakern. Det kommer inte att delas ut några
priser från klasserna H/D 18 och uppåt (Elitklasserna undantaget). Istället skänker klubben pengarna
till Barncancerfonden samt till Cancerfondens forskning inom bröst- och prostatacancer. Dock
kommer två gotländska lammskinn att lottas ut till de tävlande, men för att kunna vinna dessa krävs
det att man är kvar på prisutdelningen. För klasserna U1/U2 samt inskolning så delas priser ut bägge
etapperna direkt vid målgång.
Parkering
Parkeringsavgift 40 kr för två dagar. Avgiften lämnas till parkeringsvakterna första dagen. Kontant
eller med Swish. (Det går bra att fotografera QR-koden och använda den i Swish-appen när aktuellt)
Swishnummer123 079 83 97

Servering
Försäljning av kioskvaror, smörgåsar, korv, pastasallad samt hamburgergrill.
Betalning
Vi har ingen möjlighet till kortbetalning. Det finns dock möjlighet till betalning via Swish, men vi är
tacksamma om kontanter används för betalning under 40 kr.
Sopor
Vi källsorterar alla sopor. Vänligen följ våra sorteringsanvisningar.
OBS! Det är inte tillåtet att kasta medhavda hushållssopor från camping eller dylikt.
Camping
Det finns begränsade platser för camping, först till kvarn gäller. Kostnad 150 kr per natt. Inga
faciliteter ingår.
Sportförsäljning
Pölder Sport. Övrig försäljning är förbjuden på tävlingsområdet.
Barnpassning
Ingen barnpassning
Sjukvård
Finns på arenan i sjukvårdstält. Nödnummer finns förtryckta på samtliga tävlingskartor.
Fotografering
Vi fotograferar på våra evenemang som en del i vårt arbete med att dokumentera och informera om
Svaide Roma SOK’s aktiviteter. Som deltagare kan du därför förekomma på publicerade bilder.
Bilderna kan komma att publiceras på klubbens bildgalleri (bilder.svaideroma.se) och/eller sociala
medier tillhörande klubben. Bilderna kan tas bort på begäran.
Tävlingsledare
Monika Jonsson, tel. 073-650 09 64, Bitr. Pernilla Mellin, tel. 070-995 50 04
Sekretariatschef
Anders Eklund tel. 073-650 65 21 kontaktas för alla frågor gällande anmälningar och starttider.
Banläggare
Etapp 1: Pontus Gustafsson tel. 070-327 21 52
Etapp 2: Rolf Andersson tel. 073-765 88 90
Ban- och tävlingskontrollant
Greger Westerlund, tel. 070-656 97 55
Protest
Snarast till tävlingsledningen skriftligt, dock senast före tävlingens avslutande respektive dag.
Tävlingsjury
Andreas Liljegren
Rolf Malmros
Lennart Gardelius

Gotlands Bro OK (ordf)
Visborgs OK
IF Hansa/Hoburg

