PM
Sprintdistans lördag 18 augusti 2012

Samling: Näckrosdammen, bakom Götaplatsen i centrala Göteborg. Ingen vägvisning, Arenan
finns markerad med blått X på översiktskartan i slutet av PM.
Parkering hänvisas till befintliga P-platser i centrala Göteborg. Ett antal förslag finns markerade
med P på översiktskartan.
Platstillgången förväntas vara god lördag morgon.
Kollektivtrafik: Hållplats Götaplatsen altenativt Korsvägen.
Start: Samtliga klasser har start i anslutning till arenan.
Öppna klasser och Inskolning: Försäljning på arenan kl. 10.30-12.30. Fri starttid mellan 11.0012.30.
Inskolning
ÖM 1
ÖM 3
ÖM 5
ÖM 7
ÖM 8

0,7 km (mycket lätt.)
1,2 km (lätt)
1,7 km (lätt till medelsvår)
2,0 km (medelsvår)
2,6 km (medelsvår till svår)
2,8 km (medelsvår till svår)

Miniknat: I anslutning till arenan. Start 1030-12.30. Kostnad 20:Nummerlappar: Samtliga elitklasser samt H/D 12, 14, 16. Observera att samma nummerlapp
som vid fredagens tävling ska användas. Nummerlapp till tävlande som ej deltagit vid fredagens
tävling finns i anslutning till starten.
Stämplingssystem: Sportident. Anmälda utan SI-bricka tilldelas hyrbricka. Hyrbrickor hämtas
vid tävlingssekretariatet.. Hyra 30 kr/bricka. Borttappad bricka debiteras 400 kr. Stiftklämmor i
händelse av att Sportident inte fungerar. Stämpla i reservruta på kartan.
Karta: Johanneberg. Skala 1:4000 för samtliga klasser. Kartan till sprinten är av plastat papper,
lösa plastfickor finns för de som vill ha.
Terräng: Mestadels tätbebeyggt område med inslag av park och mindre skogsavsnitt.
Förbjudna områden: Respektera förbjudna områden samt tomtmark. Respektera också
planteringar etc vid hyreshus trots att dessa ej är markerade som tomtmark på kartan.

Kontrollmarkering: Orange/vit skärm. Kontroller sitter bitvis mycket tätt – kontrollera
kodsiffra och definition.
Sevice på arenan: Servering, sjukvård, miniknat, mindre sportförsäljning av SM Sport.
Miniknat: Sprintknat med sportident, spring så många gånger du vill och slå din egen tid.
Kostnad 20 kr.
Dusch: Inomhus vid Hvitfeldska gymnasiet. Dusch markerad med blått X på översiktskartan.
Gångavstånd från arena ca 800 m.
Priser: Etappriser till samtliga deltagare i Inskolning, U1&U2.
Övriga tävlingsklasser erhåller pris efter totalresultatet efter 3 dagar.
Maxtid: 1,5 timmar. Vid överskriden maxtid, bege er till målet och stämpla ut.
Toaletter: Finns vid Götaplatsen, vägvisning från arenan.
Resultat: Publiceras på Eventor och tävlingens hemsida. www.goteborg-o-meeting.se
Lisebergsbiljetter: Entrébiljetter till Liseberg erhålles i klubbkuvert vid arenan fredag eller
lördag. Vid anmälan till öppen klass erhålles entrébiljett i samband med anmälan.
Önskas entrebiljetten utnyttjas redan under fredagen kontakta Anders Lamm nedan för att
bestämma plats att hämta biljetter under torsdagen.
Information om Lisebergs öppettider, åkpass mm finner du på www.liseberg.se
Tävlingsledare:
Banläggare:
Övrigt:

Ola Wallinder 0768-340221
Anders Axenborg, Anders Höije, Anders Arfwedson
Anders Lamm 0709-874577

Tack: Vi vill rikta ett särskilt tack till Göteborgs kommun, Park och Naturförvaltningen samt
Göteborg&Co utan vars positiva mottagande och hjälp vår tävling inte varit möjlig med
Näckrosdammens park som arena.

Lycka till i skogen önskar Frölunda OL och Göteborg-Majorna OK!
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