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AKRONMATCHEN
- Niefem Manna
Varmt välkomna till ett litet, coronaanpassat,
substitut till 25-manna som vi samtidigt
nyttjar som AKRONMATCHEN anno 2020.

CORONA-anpassat
arrangemang
Personer med symptom ska
inte närvara

INFORMATION

Vid toaletter finns handsprit,
håll avstånd vid ev. kö

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			

Väg från Lidköping

A

EN

AR

Vägvisning
infart

Parkering
& toaletter

På arenan vistas max 40
personer, men håll avstånd.

Gafflat 22 min
Rak
Rak
25 min
Rak
Gafflat 23 min

SAMLING:
Ardala IP i Ardala, 7 km väster om Skara.
Sedan 300 m parkering->”arenan”
Skärm/vägvisning från Lidköpingsvägen genom Ardala.

Inget Akronfika
Ingen dusch

Så här går det till:
Start för str. 1 kl. 10.30. Sker vid startområdet.
Str 1 växlar ut till alla tre på str. 2-4. Dessa tre löpare
tar själva sin tävlingsbana, vit, gul eller orange, från
kartback vid utlöpning från växlingsområdet.
Löparen på str 5 samlar in löparnas, på str 2-4, kartor
i växelområdet och får sedan byta dessa tre mot sin
karta på väg mot startpunkten.
...lätt som en plätt. Enkel genomgång sker vid
växlingsområdet direkt efter start 10.30.

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!
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Första och enda start kl 10.30.
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”Arena”
Varvningskontroll
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Till och från
parkering & toalett
ca 300m
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OKT

NUMMERLAPPAR
Lagnummer framgår av startlistan (31-37)
Str 1 ska ha nummerlapp i 600 serien, 6XX, där ”XX”
är lagnummret.
Str 2-4 ska ha 2XX, 3XX och 4XX.
Str 5 ska ha 5XX
OBS! Medtag egna säkerhetsnålar
Klubbkuvert avhämtas vid mål vid ankomst till arenan.
ATT OBSERVERA NOGA!
Det är mycket ovant och därför ganska klurigt att
springa i skog på 5000 del med sprintnorm!
Många kontroller och korta sträckor!
Direkt efter start passeras en landsväg. Se er för
ordentligt. Mer bråttom än så har vi inte!
Landsvägen passeras igen senare och samma gäller
då så klart. Inga vägvakter finns!
Omstart för sträcka 5 kommer ske vid behov. Preliminärt
kl 11.30. Beror på hur många lag som växlat ut på str5.
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.
POÄNGBERÄKNING (justerat mot inbjudan):
Ett lags poäng räknas som:
Lagets medelålder/10 + placering
Föreningens totalpoäng är de två främsta lagens
poäng summerat.
Lag som utgått/ej startat tilldelas 15p.
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
RESULTAT:
Resultat i både Nie-femmanna och Akronmatchen
kommer uppmärksammas efter avslutad tävling.

TÄVLINGSLEDNING:
Tävlingsledare Magnus Södervall
Banläggare
Magnus Sundmark
UPPLYSNINGAR:
Magnus Sundmark 0725-447736
eller magnus.sundmark@telia.com

Varmt välkomna!

