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Fredagen den 9 augusti 2019

PA Halls Terrass vid Bäckängsgymnasiet i Borås.
Vi hänvisar till befintliga parkeringsplatser i Borås, dock ej inom
tävlingsområdet. Se separat parkeringshänvisning på eventor.
Observera att parkeringsavgift kan förekomma. Deltagare som bor på
login för GM har gångavstånd till arenan. Från login till arenan är det
ca 1200 m, se separat gångvägsanvisning.

STARTLISTOR

Finns på eventor och anslås på arenan samt vid starten.

STÄMPLINGS-

Alla brickor utgivna av Sportident kan användas. Löparbrickor av typen

SYSTEM

SIAC ”Touch-free” kan användas. Dock kommer inte ”Touch-free”
funktionen att vara aktiverad i basenheterna.

HYRBRICKOR

Brickor hämtas vid löparservice eller i samband med anmälan till
öppna klasser. Kostnad 25 kronor. Borttappad bricka debiteras med
500 kronor.

ÖPPNA BANOR

Öppen 1, öppen 5, öppen 7 och öppen 8. Anmälan på eventor eller på
arenan.

DIREKTANMÄLAN På arenan mellan 17.00-19.30. Betalning på plats sker via fakturering
eller swish.
START

Första start 18.00. Efteranmälda startar före denna tid. Avstånd till start
är 1100 m. Följ orange-vit snitsel.
Toaletter finns i anslutning till startplatsen.
HD13-14 får titta på kartan under en minut innan start, HD15-20 får
kartan i startögonblicket
Öppna banor får starta mellan 18.00-20.00.

KARTA

Kartan ritades inför O-Ringen 2015 och är reviderad 2019.
Kartritare Maths Carlsson. Skala 1:4000 för GM-klasser och 1:3000 för
öppna klasser.

KONTROLLDEFINITIONER

Finns tryckta på kartan och lösa vid starten.

TERRÄNG-

Området består av stads- och parkmiljö i centrala Borås. Till största

BESKRIVNING

delen lägenhetshus med innergårdar, men även inslag av öppna
gräsytor, lekplatser och skolgårdar. Underlaget består av övervägande
asfalt/hårdbelagda ytor samt liten del av gräsunderlag. Kupering svag
till måttlig.

TRAFIK

Biltrafik förekommer inom tävlingsområdet i en mindre omfattning.
Det är viktigt att löparna visar respekt för både bilar och boende i
området. Det finns en del smala passager där löparna får vara
uppmärksamma på eventuella möten med gångtrafikanter.

FÖRBJUDNA

Några vägar är markerade som förbjudna.

OMRÅDEN

Observera att det är tillåtet att springa på trottoaren.

Ett byggarbetsområde med nysått gräs berör inledningen på alla
banor. Detta är markerat med förbjudet på kartan, och på några ställen
med heldragen snitsel i terrängen. Får ej beträdas.
ARENAPASSAGE

Alla klasser (med undantag för öppna klasser) kommer att passera
genom arenan. Löpare stämplar vid varvningskontroll, följer snitsling
mot ny startpunkt, vänder på kartan och fortsätter banan. Kolla
igenom arenakarta och varvningsfålla innan start. Funktionär kommer
finnas på plats vid oklarheter.

KARTVÄNDNING

Alla klasser (med undantag för öppna klasser) kommer att tillämpa
kartvändning. Det innebär att banan består av två delar. Båda kartorna
kommer ligga i plastfickan från start. Delarna kommer att markeras
med 1 respektive 2 (se exempel). Den första slingan kommer ligga
uppåtvänd i starten. Kartvändningen kommer att ske i samband med
arenapassage.

EFTER MÅLGÅNG

Kartorna kommer inte samlas in efter målgång. Alla deltagare och
ledare ansvarar för att ”fair play” följs.

LOKALA
TECKEN

Svart X = lekställning, koja
= Tillfällig byggkonstruktion (ex. byggställning, container).

KLÄDSEL

Inga krav på heltäckande klädsel.

TÄVLINGS-

SOFT:s tävlingsregler samt gällande GM-bestämmelser.

REGLER
MAXTID

1 timme

NUMMER-

Samtliga GM-klasser bär nummerlapp. Utdelning av nummerlappar

LAPPAR

sker vid starten. Inga säkerhetsnålar behövs. Nummerlappen ska bäras
väl synlig på magen/bröstet.

PRISCEREMONI

Prisceremoni sker i Stadsparken klockan 19.00 på lördagskvällen. Fem
priser i respektive GM-klass. Se separat deltagarschema i eventor.

DUSCH

Varmdusch inomhus i Bäckängsgymnasiets omklädningsrum. Följ
skyltning från arenan ca 200 m.

TOALETTER

Toaletter finns både i toalettvagnar och inomhus vid duscharna.
Toaletter finns vid start.

SERVERING

Servering tillhandahålls med ett enklare utbud.

MIDDAG

Serveras på boendet. Se separat PM.

SJUKVÅRD

Första hjälpen finns att tillgå på arenan.

FOTOGRAFERING

Under arrangemanget kommer det filmas och fotograferas för att
dokumentera tävlingen. Som deltagare kan du förekomma på dessa
bilder. Bilderna kommer sedan att publiceras på GM:s
hemsida, instagram och facebooksida.

REGEL-

Anmälan om överträdelse av regelverket görs till tävlingsledningen

ÖVERTRÄDELSER

senast två timmar efter avslutad tävling.

TÄVLINGSLEDARE

Alice Aroneng, Frida Stolt, Maria Krafft Helgesson,
Martina Johansson och Sofia Larsson.

BANLÄGGARE

Filip Grahn

BANKONTROLLANT

Bertil Åkesson

TÄVLINGSKONTROLLANT

Johan Lundblad

UPPLYSNINGAR

Sofia Larsson 070-751 66 45
Maria Krafft Helgesson 070-516 02 58
gmorientering@gmail.com

PRESS

Maria Krafft Helgesson, 070-516 02 58

SPEAKER

Susanne Barkholt

JURY

Annika Ericsson, Smålands OF. Tel: 072-383 62 11
Jonas Rothén, Göteborgs OF. Tel: 072-568 68 28
Erik Helander, Östergötlands OF. Tel: 073-418 57 62

