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SAMLING
Rankås. Vägvisning efter ordinarie skyltning till Rankås i Tibro tätort från Hjo, Tibro och Karlsborg.
Avstånd parkering – arena 150 meter.
START
Samtliga klasser, följ orange/vit snitsel 200 meter. Första ordinarie start kl. 20.00. Efteranmälda på
tävlingsdagen startar sist i sina klasser. Efteranmälda till och med onsdag ingår i startlistan. Startlista
läggs ut på torsdag. Fri start i Öppen Motion mellan kl. 19.45-20.30.
DIREKTANMÄLAN
Anmälan görs på arenan. U1, U2 samt ÖM1,3,5,6,7,8,9 samt Trail.
EFTERANMÄLAN I RANKÅS
Efteranmälan till tävlingsklasser kan göras på arenan på tävlingsdagen till 100% förhöjd avgift.
KARTA
Rankås. Certifierat Digitaltryck. Skala 1:7500 för HD60-, valfri skala 1:7500/1:10000 för ÖM5/ÖM7,
övriga 1:10000. Reviderad karta 2018. Grundkarta Göran Larsson.
KONTROLLER
Kontrollerna är av typ Sportident med reflexer. Sportidentbrickor av alla typer kan användas.
Sportidentbricka går att hyra för 30 kr per tävling och borttappad hyrbricka debiteras med 300 kr.
TERRÄNG
Tävlingen går i Rankås stigrika fritidsområde. Stigarna har varierande bredd, från elljusspår till små
skogsstigar. Terrängen har god till mycket god framkomlighet. De längre banorna går i varierande
skogsterräng med måttlig till kraftig kupering. Terrängen är rik på mindre och större gropar skapad av
inlandsisen. Merparten av skogen består av tallmo med bra sikt. Tätare och detaljrika områden finns.
PRISER
Mästarskapsplaketter till segare i tävlingsklasser. Gemensam prisutdelning ca kl. 22.00.
Priser i ungdomsklasser anslås på arenan. Lottade priser bland övriga startande.
SERVICE
Arenan är i anslutning till Rankåsstugan med servering, priser, inomhusdusch, toa, första hjälpen och
eftersnack i trivsam miljö. Resultat på TV skärm.
CAMPING
Se separat parkerings PM.
UPPLYSNING
Tävlingsledningen informerar om kvällens nattävling kl. 19.30 från scenen på Arenan.
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