Gandvik inbjuder till:

AKRONMATCHEN
- Niefem Manna
Varmt välkomna till ett litet, coronaanpassat,
substitut till 25-manna som vi samtidigt
nyttjar som AKRONMATCHEN anno 2020.
INFORMATION
Klassindelning
En stafettklass med mycket fri lagsammansättning.
Sträcka 1

Violett
Vit
Sträcka 2-4
Gul
Orange
Sträcka 5
Violett

3,4 km Alla			
2,4 km -DH14, D50- & H602,7 km -DH16, D40- & H503,1 km -H18, H40- & Damer
3,4 km Alla			

Så här går det till:
Sträcka 1 springs av en löpare som växlar ut till alla tre
på sträcka 2-4.
Sträcka 2-4 får blandas fritt. Tex tre vita, eller en vit och
två orange, eller två gula och en vit, ja hur man vill, det
anger man vid anmälan.
Sträcka 5 springs av en löpare som får ge sig iväg när
lagets samtliga löpare på sträcka 2-4 är i mål.
AKRONMATCHEN:
Matchen är en årlig batlaj mellan grannklubbarna Ryda,
LVSK och Gandvik och arrangeras till Sven-Johans,
Stures och Eriks minne för att hedra dem som startade
tävlingen från början: Sven-Johan Persson, IK Gandvik,
Sture Gustavsson, LVSK och Erik Karlsson, Ryda SK.
I år genomförs matchen med ett unikt upplägg då
COVID-19 restriktionerna begränsar möjligheterna till
fritt deltagande.
CORONA-anpassat arrangemang:
I PM presenteras förutsättningarna i detalj men max
antal lag är satt till 9 och därmed bör 50 gränsen kunna
hållas. (Niefem manna)

OKT
För vem!

Arrangemanget är öppet
för de traditionella
AKRONMATCHEN-klubbarna
IK Gandvik
Lidköpings VSK
Ryda SK
Varje förening får delta med
tre lag vardera.

Gafflat 22 min
Rak
Rak
20 min
Rak
Gafflat 23 min

Regler att förhålla sig till:
Helst minst två damer/lag
Helst minst två ungdom/lag
Löpare kan räknas som både ungdom och dam
samtidigt om löparen är D16 eller yngre
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AKRONMATCHEN avgörs
genom lägst totalpoäng på
sina tre lag. Poängen räknas
med placering i tävlingen och
en ålderskvot. Se nedan.

POÄNGBERÄKNING:
Ett lags poäng räknas som:
Lagets medelålder/5 + placering
Föreningens totalpoäng är de tre lagens poäng
summerat. Lag som utgått/ej startat tilldelas 20p.
Lägst totalpoäng är segrare i årets AKRONMATCH.
PRISER:
Akron ger penningpriser till ungdomsverksamheten i
föreningarna enligt nedan:
1:a 3000 kr, 2:a 2000 kr, 3:e 1000 kr
Därutöver kan det bli lite spontana priser för goda
prestationer...
SAMLING:
St. Annagården i Ardala, 7 km väster om Skara.
Parkering vid start/mål.
Skärm/vägvisning från Lidköpingsvägen genom Ardala.
I PM finns kartskiss.
ANMÄLAN/AVGIFTER
Anmälan av lag och löpare görs i Eventor senast den 4/10.
OBS! Mycket viktigt!!!
Varje anmält lag skall kompletteras med ett mail till
tommyhoeoeg@yahoo.se, där det ska anges vilken
bana (vit,gul, orange) löparna på sträcka 2-4 ska löpa.
Samt varje enskil löpares verkliga ålder (innevarande
år)
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OKT

Anmälningsavgifter
Lagavgift		
150 kr/lag
START:
Första och enda start kl 10.30.
STÄMPLING:
SportIdent, bricknummer anges i anmälan.
KARTA & SKALA:
Sprintkarta 1: 5 000 med ekv. 2,5 m. Ritad 2020.
Kartritare: Sten Olsson. Digitalutskrift.
TERRÄNG:
Mycket flackt och stigrik närmoråde med relativt få
detaljer. Tävlingen avgörs i skogsterräng men med
sprintnorm. OBS! Heltäckande klädsel!
SERVICE:
Toaletter finns i anslutning till start/mål, men ingen
dusch. Medtag ombyte. Plats för vindskydd finns.
Vid årets Akronmatch utgår korvgrillning/fika, vilket
inte heller erbjuds till försäljning. Medtag eget.
...sannolikt har vi en speaker också...
DELTAGARE
Arrangören ser gärna att ungdomar prioriteras i
lagsammansättningen. Vilket även gynnar föreningens
totalpoäng. Men, självklart, är alla, oavsett ålder mycket
välkomna att springa en sträcka i den mån det finns
platser i föreningens lag att fylla. Vore ju himla kul om
vi kan ställa tre lag per förening på startlinjen!
”BRASKLAPP”:
Skulle det från t ex 1/10 tillåtas fler deltagare kommer
det släppas på för ytterligare fler laganmälningar, och
då kan poängräknadet justeras något, så mobilisera
styrkorna!!!
TÄVLINGSLEDNING:
Tävlingsledare Magnus Södervall
Banläggare
Magnus Sundmark
UPPLYSNINGAR:
Magnus Sundmark 0725-447736
eller magnus.sundmark@telia.com

Varmt välkomna!

