Tjalve IF inbjuder till Kolmårdsträffen light
lördag 22 augusti 2020 vid Mela
Coronapandemin och de restriktioner som den medför för att begränsa
smittspridning innebär att vi inte kommer att genomföra Kolmårdsträffen som
planerat som en nationell tvådagarstävling på en nyritad karta öster om sjön
Svängbågen.
I stället erbjuder vi ett Coronaanpassat endagsarrangemang vid Mela vid norra
änden av Nedre Glottern lördagen den 22 augusti.
Så här genomförs arrangemanget:
1) Du anmäler dig som vanligt i Eventor till någon av de klasser som
erbjuds.
2) Du väljer något av de sju startintervall som erbjuds, kl 10-11, kl 11-12,
12-13, 13-14, 14-15, 15-16 eller 16-17. Inom varje intervall tillåts högst
50 löpare. När kvoten i ett intervall är fylld stängs det och det går inte att
anmäla sig dit längre. Vår ambition är att fördela starterna så tidigt som
möjligt inom varje intervall.
3) Du får en lottad starttid inom ditt anmälda tidsintervall. Senast anmäld till
ett startintervall kan flyttas till närmaste startintervall om maxantalet
överskrids.
4) Du som deltagare förväntas att anpassa din ankomst till arenan i lagom tid
och efter genomfört lopp lämna arenan.
5) För att det ska vara möjligt att genomföras behöver vi alla hjälpas åt att
följa FHM, regeringen och SOFTs regelverk och rekommendationer – så
tänk på att hålla avstånd och känner du av några symtom – stanna hemma.
Samling
Mela scoutgård, Åby.
Koordinater: 58°42'12.4"N 16°12'14.5"E (WGS 84).
Vägvisning från två platser på RV 55/56 (Katrineholmsvägen), dels vid södra
infarten till Åby för trafik söderifrån, dels vid norra infarten
(Graversforskorsningen) för trafik norrifrån. Från de båda vägvisningsplatserna
är det 8,5 respektive 9,5 kilometer.
Södra infarten till Åby: 58°39'19.2"N 16°10'13.7"E.
Norra infarten till Åby: 58°41'36.4"N 16°9'28.2"E.

Anmälan
Senast 16 aug, kl. 23:59 via Eventor.
I och med anmälan godkänner man att start/resultatlistor publiceras på internet.
Ingen direktanmälan tävlingsdagen på TC, all anmälan ska göras i förväg.
Efteranmälan
Ingen efteranmälan.
Anmälningsavgift
Avgift till och med 16 år 60 kronor. Övriga 110 kronor. Faktura skickas till
respektive klubb efter tävling.
Klasser
D10-65, H10-65, Inskolning 2 km, Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Lätt 5 km,
Medelsvår 3 km, Svår 3 km.
Banlängder
Enligt SOFT:s anvisningar för medeldistans.
Tävlingsregler
SOFT:s anvisningar gäller.
PM, startlistor och resultatlistor
Publiceras på Eventor.
Stämplingssystem
Sportident. Ange SI-nummer vid anmälan, annars tilldelas hyrpinne 30:Byte av SI-pinne tävlingsdagen kostar 30: Förlust av hyrd SI-pinne kostar 400: Karta
Glotternskogen, reviderad 2020.
1:7 500 för klasserna HD10-14, HD45 och äldre samt öppna klasser. Övriga
klasser 1:10 000. Ekvidistans 5 m. Kartan är certifierat digitaltryckt.
Terräng
Skogsområde med mestadels god framkomlighet och måttlig till stark kupering.
Begränsat med stigar och kulturmark. Områden med hyggen och tät skog
förekommer.
Parkering
På anvisad plats i anslutning till TC, avstånd max 200 meter. Avgift 20: -. Swish
1230835348.
Start
Startintervall 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 och 16-17. Detaljerad
information om startproceduren i PM för tävlingen.
Barnaktiviteter
Ingen barnpassning erbjuds.
Direktanmälan
Ingen direktanmälan på tävlingsdagen. All anmälan ska göras i förväg.

Dusch
Dusch erbjuds inte. Det är inte tillåtet att bada i Nedre Glottern eller Såggölen
efter genomförd tävling.
Servering
Marka erbjuds inte.
Banläggare
Johan Fröberg.
Tävlings- och bankontrollant
Tävlingskontrollant Maria Nordwall OK Kolmården, bankontrollant Jonas
Lundgren Linköpings OK.
Tävlingsledare
Johan Dahm, johan@dahm.se eller 0769499333 och Patric Malmström,
patric@somabconsulting.se eller 0763209949.

