Preliminärt PM söndag 19 augusti 2018 för Gotland Team Sprint, lagtävlingen
Arena

Kustparken i Fårösund. Arenan placerad 150m nordost om sim- och sporthallen. Parkering på
grusade området söder om Kustparksvägen, anvisning sker på plats. Vägvisning från väg 148 i
Fårösund.

Karta

Del av Kustparken med sprintnorm. Ritad 2013, kompletterad 2018. skala 1:5 000.

Tävlingsform

Lagsprintstafett. 2 deltagare per lag. 2 sträckor per löpare. Dvs totalt 4 sträckor där löpare A
springer sträcka 1 och 3 medan löpare B springer sträcka 2 och 4.
Sträcka 3 och 4 är kortare. Segertid beräknad till 30 minuter.

Efteranmälan

Mot 50 % tillägg senast torsdag 16 augusti 2018 klockan 20:00.

Avstånd

Start, växling och mål ligger i direkt anslutning till Arenan. Sporthallens omklädningsrum och dusch
står till förfogande. Avstånd ca 300m Parkering - Arena.

Startform

Masstart av alla tävlingsklasser (alla lag) samtidigt. Öppna och inskolningsklasser undantaget.

Starttid

13:30 för alla tävlingsklasser. Öppna och inskolningsklasser startar från 14.00.

Terrängbeskrivning

Parkmiljö med skogsinslag. Löpning både på ängsmark, gräs och asfalt. Måttlig kupering.

Förbjudet område

Förbjudet område är markerat på kartan.

Kontrollbeskrivningar

Kontrollbeskrivningar är endast tryckta på kartan.

Stämplingssystem

Sportident. Medtag anmäld bricka.

Nummerlappar

Skall bäras av samtliga löpare i tävlingsklasser. Nummerlappar och säkerhetsnålar hämtas lagvis vid
sekretariatstältet. Löpare för sträcka 1 och 3 bär blå nummerlapp. Löpare för sträcka 2 och 4 bär
röd nummerlapp.

Växling

Inkommande löpare lämnar först sin karta i karttunna och tar därefter loss nästa löpares karta vid
växlingsplank. Löparen ansvarar själv för att ta rätt karta. Växling sker med överlämning av kartan.
Utgående löpare startstämplar inte. Inkommande löpare går efter växling till utläsning, tömning,
check och därefter till utgående växlingsfålla för att vänta in växling från sin lagkamrat.

Målgång

Separat målfålla för sträcka 4. Efter passering av mållinje sker målstämpling och utläsning.

Gaffling

Förekommer i samtliga klasser.

Klädsel

Inget krav på heltäckande klädsel.

Vätska

Ta med egen vätska.

Prisutdelning

Prisutdelning vid Arenan. Tid meddelas av speaker.

Service

Ombyte, toalett och dusch vid Sporthallen. Parkering på angiven plats söder om Kustparksvägen.
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