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Söndagen den 11 augusti 2019

Kransmossens IP strax öster om Borås.
Vid Kransmossens IP. Upp till 500 m gångavstånd från parkering till
arenan. Det finns ett begränsat antal parkeringar, samåk gärna!
Bussavsläpp sker i anslutning till arenan. Möjlighet att parkera bussar
finns vid Hedvigsborgs Idrottsplats, ca 2 km från arenan.

STARTLISTOR

Finns på eventor och anslås på arenan.

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.

PUBLIKTÄVLING

Se separat tävling och PM på eventor.

LAGKUVERT

Finns att hämta i löparservice på arenan.

LAGANMÄLAN

Laguppställningar samt anmälan till andra chansen ska lämnas in
på Eventor senast lördagen den 10 augusti klockan 20:00.

LAGÄNDRING

Enstaka lagändringar kan göras senast klockan 08:30 på söndagen.
Ändringar skall lämnas in till löparservice på arenan på särskild
blankett som finns i lagkuvertet.

START

Juniorstafetten

09.45

Ungdomsstafetten

10.00

Andra chansen

10.15

Töm och check finns vid ingång till startfållan. Startfållan är
öppen 20 minuter innan start för uppvärmning.
Fem minuter innan start ska löparna stå uppställda och klara för start.
Löparna får kartor na utdelade i handen. Löparna får ej titta på kartan
innan start.

Omstart sker inom 20 minuter efter att segrande lag har gått i mål, var
uppmärksam på speakerns instruktioner. Även felstämplade lag får
delta i omstarten.
KARTA

Kransmossen. Skala 1:10 000. Ekvidistans 5 meter.
Kartritare Ulf Bäckström, reviderad maj 2019.

KONTROLL-

Finns tryckta på kartan, inga lösa kontrolldefinitioner.

DEFINITIONER
TERRÄNG-

Kransmossen är ett vackert friluftsområde som bjuder på storvuxen

BESKRIVNING

granskog med både större och mindre stigar i området närmast
arenan. Partier med mycket god framkomlighet varvas med partier
med nedsatt framkomlighet. Sankmarker och några få hyggen
förekommer, samt stenbundna marker. Måttlig kupering.
Delar av området har nyligen gallrats vilket har genererat en del
mindre drivvägar som inte redovisas på kartan.
Kontrollerna sitter tätt, kontrollera kodsiffrorna noggrant!

FÖRBJUDNA

Förbjudna områden förekommer, markerade med rött raster på kartan.

OMRÅDEN

Respektera dessa! När det är en heldragen linje ritad utmed rastret
finns det blågul snitsel i terrängen som visar vart gränsen för det
förbjudna området går.

BANLÄNGDER

Se separat dokument på eventor. Samtliga banor i stafetten är
gafflade. Banan för andra chansen är rak.

VARVNING

Sträcka 1 och 4 i junior- och ungdomsstafetten har varvning på sin
bana. För andra chansen samt sträcka 2 och 3 i junior- och
ungdomsstafetten finns ingen varvning.
Vid varvningen stämplar löparen vid en kontroll
som följs av en snitslad sträcka. Det kommer inte
vara någon kontroll i slutet av den snitslade
sträckan, utan banan fortsätter direkt
när snitslingen tar slut.
Exempel visas till höger, där varvning sker från
kontroll 2 till slutet av den sträckade linjen.

VÄXLING

Utgående löpare ska ha tömt och checkat sin bricka vid ingången till
växlingsområdet. Endast löpare får vistas i växlingsområdet.
Ingående löpare målstämplar vid mållinjen och slänger sin karta på
anvisad plats. Därefter fortsätter löparen fram till kartplanket, där
uppsatt karta tas för nästa sträcka. Se noga till att ta rätt
karta. Kartan lämnas till utgående löpare på nästa sträcka vid ett
växlingsplank.
Lag som springer med fel karta diskvalificeras. Utgående löpare ska
själv kontrollera att rätt karta erhållits. Sträcknummer
och lagnummer kommer att stå på kartans baksida.
Lag som drabbats av att annan tävlande tagit fel karta skall snarast
erhålla ny karta, men tidskompenseras ej för eventuell väntetid.

MÅLGÅNG

Det finns tre fållor på upploppet. Den ena är en växlingsfålla för
stafettlöpare på sträcka 1-3 som kommer in för växling. De två andra
är målfållor, en för sträcka 4 och andra chansen och en för
publiktävlingen. Följ anvisning vid ingång i målfållorna.
Målgång för andra chansen samt fjärde sträckan på ungdoms- och
juniorstafetten sker genom målstämpling bakom mållinjen. Måldomare
avgör vem som får stämpla först vid eventuella tveksamheter.

KARTUTDELNING

Utdelning av kartor sker distriktsvis efter omstarten. Följ anvisning från
speaker.

LOKALA

Svart X = Koja

TECKEN
TÄVLINGS-

SOFT:s tävlingsregler samt gällande GM-bestämmelser.

REGLER
NUMMER-

Finns i lagkuvert som hämtas i löparservice på arenan.

LAPPAR

Nummerlapp bärs av löpare i både GM-stafetten och andra chansen.
Inga säkerhetsnålar behövs. Nummerlappen ska bäras väl synlig på
magen/bröstet.

PRISCEREMONI

Prisceremonin sker på arenan ca 13.00. Priser till samtliga löpare i de
fem främsta lagen i GM-stafetterna. I andra chansen ges pris till
segraren i D13-14, H13-14, D15-16 och H15-16.

DUSCH

Varmdusch finns inomhus i Mariedals klubbstuga samt i Kransmossens
friluftsgård. Följ anvisad uppdelning på plats.

TOALETTER

Toaletter finns både i toalettvagnar och inomhus vid duscharna.

SERVERING

Servering tillhandahålls och erbjuder smörgåsar, korv, hamburgare,
paj, dricka, godis och hembakat. Betalning kan ske med både
kontanter och swish.

FÄLTMÅLTID

Serveras på arenan. 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

Victor Helgesson

BANKONTROLLANT

Monika Johansson

TÄVLINGSKONTROLLANT

Johan Lundblad

UPPLYSNINGAR

Martina Johansson, 070-340 52 44
Alice Aroneng, 070-517 05 64
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

