IFK Umeå och Svenska Friidrottsförbundet
bjuder in till SM i terränglöpning 2019

DAGSPROGRAM

(Observera att detta är version 2 av dagsprogrammet, där lördagen är ändrad)

Lördag 12/10, Första start kl.10.30
K60 och äldre, M60 och äldre..................................
K35-K55, M35-M55..................................................
F15, P15, F16/17, P16/17, K, M...............................
Tävlingarna beräknas vara avslutade kl.16

6000m
8000m
4000m

Söndag 13/10, Första start kl.10.30
F19........................................................................... 4000 m
K22, P19..................................................................
6000 m
M22.......................................................................... 8000 m
M, K ......................................................................... 10000 m
Tävlingarna beräknas vara avslutade kl.15
BANA OCH UNDERLAG
Tävlingsområdet är beläget på Mariehemsängarna som ligger omedelbart öster om
Gammliaområdet. Målområdets koordinater är N 63,8381 E 20,3148. Underlaget är gräs över
hela banvarvet med undantag för fyra passager av asfalterad cykelväg, där asfaltytan kommer att
täckas med mjukt material. Banskiss publiceras senare.
Lokala sponsorer

ANMÄLAN
Anmälan görs senast 2 oktober via www.smfriidrott.com
Anmälningsavgifter		
ordinarie pris
efteranmälan
Senior och Veteran			180 kr			400kr
Junior 17-22 år			150 kr			350kr
Ungdom 15-16 år			130 kr			350kr
LAGTÄVLING
I samtliga klasser ingår lagtävlingar för lag med tre löpare, men för att det ska gälla som
mästerskapstävling krävs att:
• Tre lag är anmälda vid anmälningstidens utgång.
• Minst tre föreningar är representerade och att minst två av dessa kommer till start.
Klasserna 16 och 17 år tävlar i gemensam lagtävling. Likaså sker för M35-M55, M60-M85
och K35-K55 och K60-K85 (individuellt tävlar man i sin åldersklass).
Se i övrigt SFIF:s tävlingsregler.
TRANSPORT
Till Umeå tar man sig enklast med flyg, tåg eller bil. Avstånden mellan flygplats, tågstation, hotell
och tävlingsområdet är aldrig mer än 15 minuter. Till och från tävlingsområdet rekommenderar vi
lokalbussar (linje 1 till hållplats Hermelinvägen, se https://www.tabussen.nu/ultra/). Bilparkering
finns på tävlingsområdet.
BOENDE:
Vi rekommenderar boende på Scandic Plaza eller Scandic Syd. För bokning, maila
reservationumea@scandichotels.com eller ring 090-205 63 10. Uppge kod ”Umeå Friidrott” vid
bokningen för att få rätt priser.
						Scandic Syd		Scandic Plaza
Enkelrum					650kr			750kr
Dubbelrum					750kr			850kr
Trebäddsrum					1050kr		1150kr
Kvällens husmanskost(per person)
149kr			
189kr
Pris per natt inkl.moms
ÖVRIGT
För att ta del av övriga aktiviteter som sker i Umeå under helgen, se www.visitumea.se
KONTAKT
www.smfriidrott.com
IFK Umeås kansli, Anton Jonsson.
070-262 77 68.
anton.jonsson@ifkumea.com
SFIF:s sponsorer

