PM

GÖTALANDSMÄSTERSKAP LÅNG/MEDEL

Lördag 21 augusti

SAMLING

Kvibergs Park, Göteborg

PARKERING

Kommunal parkering, ca 500-700 m till arenan, se parkerings-PM.
Bussavsläpp sker i anslutning till arenan. Finns ett fåtal bussparkeringar
på Kviberg

KOLLEKTIVTRAFIK Hållplats Göteborg Kviberg eller Kvibergsskolan.
STARTLISTA

Finns på Eventor samt vid starten.

STÄMPLINGS-

Touch-free med Sportident Air+. Det kommer att finnas

SYSTEM

testkontroller innan start. Alla andra brickor utgivna av Sportident kan
användas men utan touch-free funktionen, stämpla som vanligt. Se
speciellt PM för Touch Free Sportiden Air+ om hur brickan används.

HYRBRICKOR

Brickor hämtas distriktsvis vid Informationen på sprinten på fredag.
Samma bricka används hela helgen. Förlust av hyrbricka debiteras med
750 kr

PUBLIKTÄVLING

Se separat tävling och PM på Eventor

START

Första start kl. 10:30. Efteranmälda startar före denna tid. Avstånd till
start ca 600 meter. Följ orange-vit snitsel och skyltning. Löpare i
klasserna HD16 och yngre får titta på kartan 1 minut före start. För
övriga erhålls kartan i startögonblicket. Inga toaletter vid start.

KARTA

Kviberg/Bergsjön 2017. Kartritare Maths Carlsson. Reviderad 2021.
Skala: 1:7500 för alla klasser (dispens från Göteborgs OF). Ekvidistans 5
m . Kartan är levererad av Kartsam, karta instoppad i plastficka

DEFINITIONER

Kontrolldefinitioner finns tryckta på kartan och lösa vid starten.

TERRÄNG-

Området består huvudsakligen av stadsnära skogsmark med ett

BESKRIVNING

flertal större och mindre stigar. Stor andel klippterräng med flera stora
branter. Måttlig till mycket stark kupering. Delvis begränsad
framkomlighet förekommer med stenbunden terräng och höga
branter.

FÖRBJUDNA

All tomtmark samt områden som är markerade som förbjudet på

OMRÅDEN

kartan.

VÄGÖVERGÅNG

Bussgatan får endast passeras på ett ställe där det finns trafikvakter.
Var uppmärksam vid passagen.

MÅL

För löpare med SIAC Air+ sker tidtagning automatiskt när man
passerar mållinjen. För de löpare som inte har SIAC Air+ sker
målstämpling som vanligt i enhet på mållinjen. Samtliga löpare måste
efter målgång måste stämpla ut, även om man inte fullföljer – OBS
viktigt!

EFTER MÅLGÅNG

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

LOKALA TECKEN

Liten svart ring - ett konstverk i form av en metallbåge
(människoframställt föremål).

VÄTSKA

Vätskekontroll finns på långdistans. Markerad på kartan.

TÄVLINGSREGLER

SOFT:s och gällande GM-bestämmelser.

MAXTID

2,5 timmar

NUMMERLAPPAR

Samtliga GM-klasser bär nummerlapp. Nummerlappar hämtas
distriktsvis i Informationen redan på fredagen. Säkerhetsnålar behövs
ej. Nummerlappen ska bäras synligt på magen eller bröstet

RESULTAT

Slutresultat publiceras på Eventor. Preliminära resultat på:
https://liveresultat.orientering.se/

LIVELOX

Ladda gärna upp din rutt på Livelox. Banor släpps efter sista start i
publiktävlingen.

PRISCEREMONI

Kommer hållas på arenan kl 14:00. Tre GM plaketter och fem
hederspriser i respektive klass.

DUSCH

Ingen dusch erbjuds på arenan

TOALETTER

Finns på arenan och vattentoaletter nära parkeringen 500 m.

SERVERING

Enklare servering. Betalning kan ske med både kontanter och swish.
Tänk på att hålla avstånd.

FÄLTMÅLTID

Serveras på arenan mellan kl 11-13:30. Se separat PM.

SJUKVÅRD

Första hjälpen finns att tillgå på arenan. Hjärtstartare finns.

SPORTFÖRSÄLJN.

SM-sport i anslutning till arenan

GDPR

I och med anmälan godkänner den tävlande att start- och resultatlista
publiceras på Eventor samt ev. bildpublicering på sociala medier. Om
du inte vill vara med på bild, mejla vänligen marcus@eklanda.st

HEMSIDA

gmorientering.se

INSTAGRAM

Följ oss på instagram kommer uppdateras kontinuerligt under helgen.
www.instagram.com/gm_orientering/

gm_orientering
MILJÖ

Vi kommer att göra vårt bästa för att följa Göteborgs OFs miljöchecklista. Vi har valt att ha en återvinningsplats. Tunnorna är noga
uppmärkta matavfall, papper, plast, metall och restavfall. Hjälp oss att
sopsortera

COVID

Tänk på att hålla avstånd till varandra. Stanna hemma om du har
sjukdomssymptom. Tänk på att ha god handhygien. Om deltagare i
efterhand fått bekräftad covid-19 ska detta hanteras enligt de riktlinjer
som FHM har satt upp samt rapporteras till arrangören.

ARENA

Arenan är utformad med tanke på risken för smittspridning. Den är
därför uppdelad i en Deltagararena där man placerar ryggsäckar och
klubbtält, samt en tävlingsarena där vi placerat målgång för alla
tävlingar samt start/växlingsområde GM-stafetten. På Tävlingsarenan
finns även servicefunktioner som toalett, marka, e.t.c.
Det finns även åskådarplatser för GM-deltagare. För att minimera
trängsel ber vi deltagare i publiktävlingen att avstå från att ”i onödan”
vistas på Tävlingsarenan.

TÄVLINGSLEDNING

Peter Olsson, Charlotta Berggren, Thomas Borne,
Malin Lamm

BANLÄGGARE

Lennart Vamling, Anders Arfwedson

TÄVLINGSKONTROLLANT

Stefan Janslätt Utby IK

BANKONTROLLANTER

Stefan Janslätt, Jan Küchler, Utby IK

UPPLYSNINGAR

gm2021orientering@gmail.com
Charlotta Berggren, 070-8572505

JURY

Olle Sörqvist, Västergötlands OF. Tel: 070 930 5178
Henrik Peterson, Östergötlands OF. Tel: 076-104 95 01
Tomas Carlsson, Bohuslän-Dal OF. Tel 0704-559139

Frölunda OL och Tolereds AIK hälsar alla hjärtligt välkomna och tackar våra sponsorer

