PM
Motala AIF OL välkomnar dig till
Augustiloppet
Nationell medeldistanstävling
Söndagen 5 augusti 2018
Samling. Vägvisning på vägen mellan Nykyrka-Godegård, ca 2 km söder Godegård. Därefter ca 3,0
km grusväg.
Parkering: I direkt anslutning till arenan. Parkeringsavgift 20 kr. Kontant eller Swish 1234205191
Karta: Tärnmossen. Ny ritad, rekad och renritad höst 2017/vår 2018 av Andreas Franzon.
Ekvidistans, 5 meter. Det finns en del kör spår efter skogsmaskiner som inte är redovisade på kartan.
Det finns ”skapade” stigar de är tryckta med violett på kartan och utmärkta med röd/vit snitsel i
terrängen.
Skala: ÖM 7, DH 60 och uppåt skala 1:7 500.
Övriga klasser skala 1:10 000. Digitalutskrift.

Terrängbeskrivning: De längre banorna börjar i skogsterräng med inslag av nyröjda hyggen, som är
lättlöpta, och smärre detaljrika områden. Avslutningen går i ett område där framkomligheten är
varierad. I allmänhet är skogen öppen med god sikt. Ungdomsbanorna följer ett väg-stigsystem. I
övrigt är det få stigar. Svag till måttlig kupering
Stämplingssystem: Sportident. Töm och check sker på väg till start. Löpare som ej angett
bricknummer vid anmälan har tilldelats hyrbricka. Dessa avhämtas vid sekretariat klubbvis.
Stiftstämpel skall användas om den elektroniska enheten inte fungerar. Reservrutor finns tryckt på
kartan. Ej återlämnad hyrpinne debiteras med 500 kr.
Kontroller: Kontrollerna är markerade med orange/vit skärm, elektronisk stämplingsenhet och
stiftklämma. Kontrollerna sitter bitvis mycket tätt-kolla kodsiffrorna. Var noga med ljud- och
ljussignal. Stiftklämma vid kontrollerna och reservruta på kartan finns i händelse av felaktig enhet.
Nummerlappar: Skall bäras av klasserna DH21, DH 14. Självservering vid starten.

Start 2, Inskolning, U1, U2, ÖM1, H 10, D 10, H 12K och D 12K, 300 m orange/blå.
Startstämpling för alla. Fri starttid mellan kl. 09.30-11.15 för alla klasser från start 2. Det finns
personal med gula västar som hjälper ungdomar.
Start 1 övriga klasser, 2300 m(mindre bilväg), orange/vit snitsel.
Första ordinarie start kl. 10.00. Öppna motionsklasser, startstämpling. Fri starttid mellan kl. 09.30 –
11.15. Överdragskläder transporteras tillbaka till arenan av arrangören.
Toaletter och vätska(vatten) finns vid start.
Direktanmälan: Kan göras till Inskolning, U-klasser och Öppna motionsklasser tävlingsdagen mellan
kl. 09.00-10.45 vid arenan. Avgift vuxen 130 kr, ungdom(-16) 75 kr.
Avgiften faktureras klubbvis i efterhand för klubbanslutna.
Vakantplatser: Ett begränsat antal vakansplatser finns i ungdomsklasserna med möjlighet att
anmäla sig på tävlingsdagen i sekretariatet. Avgift 75 kr+50% efteranmälningsavgift.
Avgiften faktureras klubbvis i efterhand för klubbanslutna.
Liveresultat: http://liveresultat.orientering.se/
Maxtid: 2,5 timmar
Priser: Finns i ungdoms, junior och DH 21 klasserna. U1, U2, inskolning och HD-10 får pris direkt
efter målgång.
Miniknat: Start mellan 09.00 – 10.30. Start vid arenan.
Barnpassning: I anslutning av arenan.
Toalett: Finns på arenan och vid start 1.
Dusch: Naturtempererad dusch utomhus i anslutning av arenan.
Servering: I anslutning av arenan. Smörgåsar, kaffebröd, drycker och godis. Även korv- och
mosbricka, brödlotteri m.m.
Sjukvård: Sjukvårdsmaterial finns för egenvård. Finns vid markan.
Tävlingsregler: SOFTs
Tävlingsorganisation:
Tävlingsledare: Stina Korall, 070 582 34 97, stinakorall@telia.com
Tävlingsledare: Fredrik Korall, 070-356 21 23, fredrik.korall@telia.com
Banläggare: Carina Berger-Svensson, carina@stordalsvagen.se 070-438 97 92
Thomas Svensson, thomas@stordalsvagen.se , 070-306 08 77.

