PM MedeltidsKampen
Lördag-söndag 3-4 augusti 2019

Arena

Sigvalde, Etelhem.

Vägvisning

Utmed väg 534 i Etelhem.

Parkering

På anvisad plats. Avgift 40 kr för två dagar, betalas dag 1. Swish
1236838577 eller kontant.

Distanser

Etapp 1 förkortad medel, etapp 2 medel, etapp 3 lång.

Avstånd

Parkering-Arena ca 100 meter.
Arena-start:
Etapp 1-2, 500 meter.
Etapp 3, 800 meter
Orange/vit snitsel.

Start

Första ordinarie start lördag etapp 1 10.00.
Första ordinarie start lördag etapp 2 13.00.
Första ordinarie start söndag etapp 3 10.00.
Etapp3 är det jaktstart för samtliga klasser utom DH10, DH12K,
DH12,DH14K, Insk, U1, U2, ÖM1-ÖM9.
Se separat PM för jaktstart. Kompletta startlistor för etapp 3
kommer anslås på arenan efter etapp 2 är klar och läggas ut på
Eventor.

Starthjälp

Starthjälp vid startpunkten finns alla etapper.

Karta

Etapp 1-3 Sigvalde.

Kartskala

Etapp 1-2: 1:10 000 i klasserna D/H10-40, inskolningsklass och
utvecklingsklasser. 1:7 500 i D/H45 och äldre, samt i öppen klass.
Etapp 3 :
1:15 000 i klasserna D/H18-21.
1:10 000 i D/H10-16, D/H35-40, inskolningsklass,
utvecklingsklasser, samt öppen klass 9.
1:7 500 i D/H45 och äldre, samt i öppen klass 1-8.

Kontrollbeskrivning

Endast lösa vid start.

Klädsel

Heltäckande klädsel alla etapper.

Öppna klasser

Föranmälan på Eventor eller anmälan på arenan (50% tillägg).
Etapp 1 : 09.30-10.45
Etapp 2 : 12.45-14.00
Etapp 3 : 09.30-11.00

Terrängbeskrivning

Lätt kupering med inslag av höjdkullar, god framkomlighet med
öppna partier, barrskog.

Vätska

Etapp 3 finns vätska på de längre banorna.

Snitsel

Tyvärr finns snitsel i skogen (oftast blå) som inte har med
tävlingen att göra.
Det finns en konstgjord stig som tillhör tävlingen för dom yngre,
den är snitslad med vit snitsel

Förbjudet område

Det finns ett förbjudet område på kartan alla etapper, vänligen
respektera det.

Skuggning

Skuggning före eget lopp får förekomma i klasserna Inskolning,
U1, U2 samt ÖM1.

Strukna klasser

D20,D18,H18,D16K,H18K,H14K,D12K,H12K,H75.

Sammanslagna klasser Inga.
Stämplingssystem

SportIdent. Brickor finns att hyra till en avgift om 25 kronor per
etapp.
Tilldelade hyrbrickor finns för avhämtning vid direktanmälan.
De som tilldelats hyrbrickor behåller dem alla etapperna.

Maxtid

Etapp 1: 1 timme
Etapp 2: 2 timmar
Etapp 3: 2.5 timmar

Glada och sura gubbar Finns inte.
Anmälningsavgift

Äldre 450 kronor, ungdomar 240 kronor. ÖM-klasser 150/80
kronor per etapp. 50% tillägg efter 190728 kl 23:59 (gäller även
ÖM-klasser men inte U och inskolning). Avgiften faktureras.
Utländska löpare betalar kontant i tävlingsexpeditionen på arenan.

English

Information for club members from other countries than Sweden:
Please pay your starting fee at the Information service tent before
you go to start the first day!

Toaletter

Vid arenan och vid starten.

Hygien

Bad i Sigvalde träsk med brygga och hopptorn i anslutning till
arenan.

Camping

Ljugarns semesterby & camping, http://www.semesterby.se/sv/.
Ställplats Ardre, http://www.stallplats.ardre.se/

Prisutdelning

Pris till bästa medeltidsklädda löpare, herr resp. dam.
Öppna motionsklasser lottade priser efter sista etappen.
Ungdomar 12 år och yngre får pris vid målgång.
Efter avslutad tävling (söndag ca 12.00 ) delas pris ut i
tävlingsklasserna HD10 – HD85.

Sjukvård

I tält på arenan.

Försäljning

Försäljning av kioskvaror, korv, hamburgare, pastasallad (även
vegetarisk) och kaffe.

Protest

Ska ske skriftligt till tävlingsledningen, dock senast före tävlingens
avslutade respektive etapp.

Tävlingsledning

Tävlingsledare : Kurt Lillro 0736 239731 lillrone606@hotmail.com.
Biträdande tävlingsledare : Erik Berg 0702 405588
plusse@gmail.com.
Banläggare : Etapp 1-3 Tom Wickström
Tävlingskontrollant :Ingemar Pettersson.
Bankontrollant : Niklas Gustafsson, Katarina Jacobsson

Mediavärd

Se tävlingsledare.

Jury

Katarina Funkqvist (ordf)

Göran Kimell
Monika Jonsson
V Ä L K O M N A ! Garda OK

