PM Elitsprinten D/H 21E1, 26/7
Arena

O-Ringentorget, stora scenen i Lindvallen.

Samling

Lift 303. Karantänen ligger i direkt anslutning till samlingsplatsen.

Avlysning

Samtliga etapper under O-Ringen i Sälen är avlysta enligt följande:

Länk till avlysning: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1GIS6GiaLUawU4aAusa9J6aTrYiM
Om man bor i stugor inom avlyst område gäller att man får ta sig dit eller därifrån
på lämpliga vägar, men det är INTE tillåtet att träna där eller på annat sätt skaffa
sig fördel i området.
Parkering

Vid samlingsplatsen finns parkering för tävlande.

Karantän

Karantänen öppnar 17:00. Alla tävlande ska vara på plats i karantänen
och ha checkat in där senast 17:30. Incheckning sker vid ingången till
karantänen. De som inte har gjort detta i tid nekas start. Tävlande som
därefter utan tillstånd lämnar karantänen för att ta sig till annan plats
än starten kommer också att nekas start. Löpare som har sprungit i mål
får därefter inte besöka karantänen. I karantänen finns det tillgång till
toaletter och vatten. Teknik som innebär att man kan följa tävlingen
online eller på annat sätt inhämta information om tävlingen är inte
tillåten efter passage in i karantänen.

Ombyte

Ombyte kan ske under tak i karantänen före loppet och i avsett område
vid arenan efter loppet. Där finns också sportdryck och vatten. Det finns
inga duschmöjligheter och det är alltså inte tillåtet att bege sig till
ombytesplatser som ligger inom tävlingsområdet innan tävlingen är
avslutad.

Klädsel

Heltäckande klädsel gäller, och skor med bra grepp rekommenderas.

Nummerlappar

Nummerlappar delas ut i samband med incheckning i karantänen.
Nummerlappar ska bäras på bröstet och på ryggen och reklamen får
inte vikas bort.

GPS

Lista över vilka som ska bära GPS-sändare finns vid karantänen och på
O-ringens hemsida. GPS-väst delas ut i karantän vid nummerlappsutdelning. GPS-sändaren delas ut vid starten och startas av funktionär.
Om löpare nekar att bära GPS-sändare enligt arrangörens föreskrift
nekas löparen start. Utrustningen återlämnas direkt efter målgång.

Väskor/Överdrag

Löpare ska, innan man beger sig till start, lämna in sin väska och andra
tillhörigheter på anvisad släpvagn. Arrangören ansvarar för transport av
bagaget till arenan.

Banlängd

D21E 2,4 km
H21E 2,9 km

Start

Första start H21E 19:15 och D21E 19:30. Sen start tillåts med högst 5
minuter efter ordinarie starttid, när löparen kan slussas in utan att störa
andra tävlande.

(fågelvägen)
(fågelvägen)

Avstånd till tidsstart anslås i karantän.
Startprocedur

Vid tidsstart:
3 min före: Upprop och avprickning samt GPS-enhet.
2 min före: Kontrolldefinition tas och kartkompletteringar visas.
1 min före: Gå fram till karta.
Starttid: Ta karta och starta

Maxtid

45 min

Stämplingssystem

Sportident. Tömning av bricka sker vid tidsstart.

Kontroller

Kontroller markeras med orange/vita skärmar. Varje kontroll har dubbla
stämplingsenheter.

Terrängbeskrivning

Området i Lindvallen består av en blandning av fjällterräng, pister,
stugområden och större sammanhängande byggnader. Underlaget är
väldigt varierande och bitvis förekommer viss undervegetation men
löpbarheten är god.

Trafik och publikvärdar

Viss biltrafik kan förekomma i området. Det är den tävlandes ansvar att
visa hänsyn. Var försiktig. I övrigt kan det nu under O-Ringen
förekomma pågående byggnationer strax utanför tävlingsområdet .
Givetvis kan boende i stugområden även påverka framkomligheten
tillfälligt där, men det finns publikvärdar i tävlingsområdet, samt kring
arenan, för att göra tävlingen så rättvis som möjligt.

Karta

Karta: Lindvallen, reviderad juni 2016
Kartritare: Kenneth Kaisajuntti
Skala: 1:4000
Ekvidistans: 2,5m
Tryck: Kartsam AB färgutskrift

Lokala tecken

x svart kryss – skylt
 blå ring – brunn eller snökanon

Förbjudna områden

All tomtmark är förbjuden. Övriga förbjudna områden är markerade
med raster (symbol 709.00).

Kontrollbeskrivning

Kontrollbeskrivning finns både lösa och förtryckt på kartan. Maximal
storlek på kontrollbeskrivningen är i H21 17cm och D21 15cm

Prisutdelning

Prisceremoni sker i anslutning till målet, ca 5 min efter sista målgång i
D21E, beräknat 21:20. Pris till de 3 främsta.

Tävlingsregler

SOFTs tävlingsregler gäller.

Klagomål och protester

Eventuella klagomål lämnas till tävlingsledningen. Protester mot
tävlingsledningens beslut lämnas skriftligen till tävlingsjury.

Tävlingsledning

Tävlingsledare Erik Rost, 070-870 98 69 och bitr. tävlingsledare Jakob
Lööf, 073-330 66 88

Banläggare

Emma Johansson (bankontrollant Lena Eliasson)

Jury

Mats Blom ordf, Magnus Albinsson, Jan Åhlund

