PM för Gränsjakten 30 juni-1 juli 2018
Samling/vägvisning:

Röd skärm vid södra infarten till Strömstad. Sväng av E6 vid avfart 111.
Avstånd E6-arena ca 8 km. Var försiktig vid vänstersväng norrifrån in på
Tjärndalsvägen.

Parkering:

I anslutning till arenan. Avgift 30 kr (eller 20 kr för en dag).

Stämplingssystem:

Sportident. Godkänd stämpling kvitteras med ljus- och ljudsignal. Hyrbrickor hämtas klubbvis vid tävlingsexpedition på TC. Icke återlämnad
hyrbricka debiteras med 400 kr. Ev. ändring av bricknummer görs snarast till
sekretariatet. Avgift från och med 28/6: 100 kr.

Struken klass:

D 18. Anmälda löpare har flyttats till D 20.

Anmälningsavgifter:

Svenska och norska klubbar faktureras efter tävlingen. Övriga klubbar
betalar in i förskott på klubbens bankkonto, se information på klubbens
hemsida. Ta med kvitto. Alternativt betalar på tävlingsexpeditionen dag 1,
om inte annat har överenskommits med tävlingskassören.

Start:

Första ordinarie start etapp 1 kl 14:00, efteranmälda löpare startar före denna
tid. Etapp 2: Start från 11:00. Öppna Motionsklasser, U-klasser och
Inskolning har fri starttid från kl. 14:30 respektive 11:00, 2 timmar framåt.
OBS! Glöm inte att startstämpla om du har fri starttid.
Etapp 1: Avstånd TC – start, orange/vit snitsel 150 m, samtliga klasser.
Etapp 2: Avstånd TC – start, orange/vit snitsel 500 m, samtliga klasser.

Nummerlappar:

Dag 1: Klasserna D 21 och H 21 har nummerlappar, självservering vid start.
Dag 2: Nummerlappar för topplacerade efter dag 1 i samtliga jaktstartande
klasser (utom kortklasser). Se anslag vid resultattavlan, där också
nummerlappar hämtas före jaktstarten.
OBS! Ta med säkerhetsnålar!

Jaktstart dag 2:

Jaktstart för samtliga klasser utom D/H 10, 12 och 12K, U-klasser,
Inskolning och Öppna Motionsklasser. Jaktstart upp till 15 min efter ledaren,
därefter var 30:e sek. Klisterlappar med din starttid hämtar du vid
resultattavlan innan du går till start och sätter väl synligt på bröstet!

Karta:

Norr om arenan: ritad 2015-2016, reviderad 2018. Söder om arenan: nyritad
2017-18. Skala 1:7 500 för HD 60 och äldre, D/H 16-21 1:15 000 och övriga
1:10 000.

Snitslade stigar:

Vissa nyröjda stigar är markerade med vit snitsel (gäller främst
ungdomsbanor). OBS! Rödvita snitslar längs stigar är markering för
cykelstigar och har inte med tävlingen att göra!

