PM
SAMLING

GÖTALANDSMÄSTERSKAP SPRINT

Fredag 20 augusti 2021

Gräsyta i norra delen av Teknologgatan, Göteborg. 400 m SV om
Götaplatsen. Ingen hänvisning.

PARKERING

Flera kommunala parkeringar, ca 500 m till arenan, se parkerings-PM.
Bussavsläpp sker i anslutning till arenan. Se separat PM.

KOLLEKTIVTRAFIK Hållplats Götaplatsen ca 400 m, Kapellplatsen ca 230 m eller
Ålandsgatan ca 280 m till samling. Respektera tävlingsområdet.
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

Sportident kan

användas men utan touch-free funktionen, alltså stämpla som vanligt.
Se speciellt PM för Touch Free Sportiden Air+ om hur brickan används.
HYRBRICKOR &

Brickor hämtas distriktsvis vid Informationen. En ledare per

NUMMERLAPPAR

distrikt hämtar alla nummerlappar och alla SIAC för hela helgen.
Förlust av hyrbricka debiteras med 750 kr.

PUBLIKTÄVLING

Se separat tävling och PM på Eventor

START

Första start kl. 18:00. Efteranmälda startar före denna tid. Avstånd till
start 600 meter. Följ orange-vit snitsel och skyltning. Löpare i klasserna
HD14 och yngre får titta på kartan 1 minut före start. För övriga erhålls
kartan i startögonblicket. Inga toaletter vid start. OBS! Gå-fram-tid är
4 minuter innan start.

KARTA

Johanneberg OG600 ritad 2012. Kartritare Maths Carlsson. Reviderad
2021 enligt ISSprOM 2019 av Jens Kaminsky. Skala: 1:3000 klass HD 13–
14, skala 1:4000 övriga klasser. Ekvidistans 2,5 m. Samtliga kartor i
format A4, papperskarta i plastficka. Kartan är levererad av Kartsam.
Samtliga banor korsar sig själva en eller flera gånger. Var mycket noga
med att ta kontrollerna i rätt ordning.
OBS!! Uppdatering. I ett sent skede har en av kontrollerna för några
klasser flyttats 10 meter. Detta förklaras i detalj i ”Extra PM Sprint” på
Eventor. Gäller klasserna H18, H16, D16, H14.

DEFINTIONER

Kontrolldefinitioner finns tryckta på kartan och lösa vid starten

TERRÄNG-

Området består av stads- och parkmiljö i centrala Göteborg

BESKRIVNING

och innehåller en mindre del lägenhetshus med innergårdar, ett större
område med villabebyggelse, ett parkområde med gräsytor samt ett
område med innerstadsmiljö med större byggnader. Biltrafik
förekommer i området i mindre omfattning. Underlaget består av
övervägande asfalt/hårdbelagda ytor samt del med gräsunderlag.
Banorna inleds i ett mindre skogsparti med ett tätt stigsystem. Måttlig
kupering.

FÖRBJUDNA

All tomtmark samt områden som är markerade som förbjudet på

OMRÅDEN

kartan.

VÄGÖVERGÅNG

Samtliga banor passerar Viktor Rydbergsgatan strax innan mål. Denna
är markerad som förbjudet område på kartan och får endast passeras
på de på kartan markerade övergångarna där det finns trafikvakter och
snitselmarkeringar. Gatan trafikeras av bilar och av bussar i linjetrafik
så iakttag stor försiktighet. Se även upp för cyklar som färdas nedför
backen, det brukar gå undan. Bilar och cyklar är hårda och orienterare
är mjuka.

MÅLGÅNG

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. OBS!

Samtliga

löpare måste efter målgång stämpla ut, även om man inte
fullföljer.
EFTER MÅLGÅNG

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

PUBLIKKONTROLL Det finns möjlighet att se löparna vid en kontroll där samtliga GMklasser passerar efter ungefär halva banan. Se karta och
vägbeskrivning till kontrollen i speciell fil ”Publikkontroll.jpg” som
läggs upp på Eventor på fredag eftermiddag. Kartan kan även
användas som kartprov då detta ligger utanför tävlingsområdet. OBS!
Det är inte tillåtet för löpare att besöka tävlingsområdet innan
start!
TÄVLINGSREGLER

SOFT:s och gällande GM-bestämmelser.

KLÄDSEL

Inget krav på heltäckande klädsel.

MAXTID

45 minuter

NUMMERLAPPAR

Samtliga GM-klasser bär nummerlapp. Nummerlappar hämtas
distriktsvis i Informationen. Säkerhetsnålar behövs ej. Nummerlappen
skall bäras synligt på 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.

PRISCEREMONI

Kommer hållas vid tävlingsarenan Kviberg på lördag 21 augusti kl
14:00. Tre GM plaketter och fem hederspriser i respektive klass.

DUSCH

Ingen dusch erbjuds.

TOALETTER

I anslutning till arenan.

SERVERING

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

FÖRSTA HJÄLPEN

Vid arenan. Hjärtstartare finns.

SPORT-

Ingen sportförsäljning.

FÖRSÄLJNING
GDPR

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

HEMSIDA

gmorientering.se

INSTAGRAM

www.instagram.com/gm_orientering/

MILJÖ

Vi kommer att i tillämpliga delar följa Göteborgs OFs miljö-checklista.
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. Handsprit
finns på arenan.

TÄVLINGS-

Jonas Rothén, Tolereds AIK, Thomas Borne, Malin Lamm Frölunda OL

LEDNING
BANLÄGGARE

Anders Larsson, Tolereds AIK

TÄVLINGS-

Gösta Malmer, IF Marin Väst

KONTROLLANT
BAN-

Lennart Andersson, Göteborg Skidklubb

KONTROLLANT
UPPLYSNINGAR

gm2021orientering@gmail.com, Jonas Rothén, telefon 072-568 68 28

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

