Karta
Vägvisning och Parkering
Tävlingsplatsen är Hällekis.
Vägvisning från infarterna till Hällekis.
Parkering och Camping, Hällekis IF:s fotbollsarena
Hällehof, Koordinater 58.621319, 13.439949
Bussparkering: Vid Blomstervägen.
Föranmälan till Stefan på sms 070-2904272.
Koordinater 58.624224, 13.431387
Avstånd från Parkering till TC max 1200m. Vägen till
Arenan går delvis genom tävlingsområdet och skall
strikt hållas. Efter ankomst till arenan anses denna väg
som tävlingsområde.

Camping
Camping på Hällekis IF:s fotbollsarena Hällehof,
Koordinater 58.621319, 13.439949.
Campingen öppnar fredag kl. 16:00 och stänger
måndag kl. 18:00.
Pris: 150 kr oavsett antal nätter.
Tillgång till dusch, toalett samt enklare kök finns.
Ingen föranmälan behövs.

Tävlingsupplägg
Tävlingarna genomförs som 2 separata etapper
samma dag. Båda etapperna lottas, alla huvudklasser
har sammanslaget resultat. Efteranmälda startar först.

Karta: Hällekis. Ritad 2022 av Sten Olsson.
Skala 1:4000 för klasserna H/D16-40. Skala 1:3000 för
H/D10-14, H/D45-85 samt öppna klasser. Ekvidistans
2,0 m. Digitalutskift av certifierad utskrivare 2022, GPkartor Sten Olsson.

Terrängbeskrivning
Etapp 1: Har varierad terräng i form av bruksmiljö,
hamn- och industriområde. Avslutning i skol- och
bostadsområde. Svag kupering. I huvudsak asfalt och
öppna ytor. Valfri klädsel.
Etapp 2: Startar i ett gammalt kalkstensbrott
("Gruvorna") med många gropar, kullar och åsar med
slagg. Avslutas i skolområde samt bostadsområde.
Svag till måttlig kupering. God framkomlighet. På
grund av att första delen går i skogsområde gäller
Heltäckande klädsel.

Starttider
Etapp 1 Första start 12.00. Avstånd till start 300 m.
Kom i god tid till start då en järnväg skall passeras på
vägen.
Etapp 2 Första start 15:00 avstånd till start 1000 m.
Inga toaletter vid starterna.
Överdrag körs inte tillbaks till arenan från
startplatserna.
Nummerlappar och säkerhetsnålar

Direktanmälan / öppen motion
Direktanmälan ﬁnns i klasserna Inskolning, Mycket lätt
1,5 km, Medelsvår 2 km och Svår 2,5 km.
Anmälan är öppen mellan 10.30-15.30 Anmälan kan
göras för en eller två
etapper.
Starttider för öppna banor är mellan 12.00-13.30 på
etapp 1. 15:00-16:30 på etapp 2.

Alla deltagare i klasserna D/H14 och D/H16 skall bära
nummerlappar. Medtag egna säkerhetsnålar.
Självservering vid start. Speaker kommer följa dessa
klasser. Samma nummerlapp används i båda
etapperna.

Tävlingsområden
Alla områden förutom dom som enligt karta är
angivna som uppehållsområden runt Arenan är
tävlingsområden och är därmed förbjudna att före
och under tävlingen vistas i.
På väg från parkering till arenan används en gång- och
cykelväg genom tävlingsområdet som är tillåten för
just detta. Väl på arenan är den förbjudet område.
Efter etapp 1 är klar är det norra tävlingsområdet fritt.
Då når man duschen, affären, pizzerian, Falkängens
Hantverksby mm. Se Karta.

Klubbtält
Klubbtält får enbart sättas upp på anvisad plats. Följ
vit/blå Silvasnitsel 200m sydväst om Arenan.
Priser
Delas ut till alla ungdomar tom 12 år i öppna klasser
samt i D/H10, D/H 12 och D/H14. Delas ut direkt efter
målgång på andra etappen. Därtill priser utifrån
sammanlagt resultat för de båda etapperna i D/H21
och nedåt, prisutdelning efter klassen är avslutad. Se
antal priser per klass på anslag vid prisutdelningen.
För D/H35 och uppåt - pris till totalsegrare.
Toaletter
200 m sydväst om Arenan, Följ vit/blå Silvasnitsel
Service
Sjukvård, i form av omplåstring.
Varmdusch utomhus 300 meter. Öppnar först i
samband med etapp 2. Följ vägvisning mot start för
etapp 2. Avstånd ca 300 m.
Mat serveras under hela tävlingen, Kycklingwraps med
grönsaker, hamburgare. Kiosk med hembakat.
OBS! Endast kontant betalning eller
Swish
Sportförsäljning: SM-Sport
Mataffär COOP samt Pizzeria finns 200 m norr om
Arenan. Se karta.
Falkängens Hantverksby är öppen och kan med fördel
besökas efter Etapp 1 är färdig
Tävlingsjury
Anslås på tävlingsplatsen

Tävlingsledare och upplysningar Oskar Dalström,
OK Klyftamo 070-399 63 83, Oskar.dal@hotmail.com
Tävlingskontrollant: Mikael Mellegård, Lidköpings VSK
Banläggare: Sten Olsson , OK Klyftamo 073-637 40 19
Bankontrollant: Håkan Lööf, Mariestads FK

