PM Terräng-SM 12-13 oktober 2019
Tidsprogram
Se hemsidan
Tävlingsplats
Tävlingsområdet är beläget på Mariehemsängarna i Umeå som ligger omedelbart öster om
Gammliaområdet. Till och från tävlingsområdet rekommenderar vi lokalbussar (linje 1 till hållplats
Hermelinvägen, se denna länk). Vägbeskrivning till parkeringen hittar du på denna länk.
Föreningstält kan sättas upp på anvisat område i anslutning till tävlingscentrum
Banan
Banan är 2 km lång. Underlaget är gräs över hela banvarvet med undantag för fyra passager av
asfalterad cykelväg, där asfaltytan täcks med mjukt material.
Omklädning
Omklädningsrum och duschar finns i Bräntbergsskolan, i anslutning till tävlingsområdet, öppet från
09.00 lör och 08.00 sön. Arrangören tar inget ansvar för lämnade saker i omklädningsrummen. Vid
starten finns ett bemannat tält för inlämning av bagage.
Tävlingskläder
Tävlande ska bära reglementsenlig klubbdräkt.
Resultat
Anslås på resultattavlor på tävlingsplatsen löpande under tävlingen samt på hemsidan
Sjukvård
Sjukvårdare finns på plats i målområdet.
Lokala sponsorer

Nummerlappar avprickning och upprop
Uthämtning av nummerlappar sker vid start-och målområdet och gäller som avprickning.
Uthämtning sker individuellt senast 60min före start.
Tider för uthämtning:
Lördag
08.30-15.20 Tävlingsområdet
				Söndag
08.30-12:55 Tävlingsområdet
Nummerlappar till söndagens tävlingar lämnas endast ut på söndag. Tävlar du i flera klasser
måste du hämta ut en ny nummerlapp för VARJE klass. Nummerlappar skall bäras på bröstet och
reklamen får INTE vikas in. Veteraner och klasserna 16-17 har även en ”klassnummerlapp” som
ska fästas på ryggen. Upprop sker 10 min före start vid insläppet till starten.
Efteranmälan
Efteranmälan sker vid start- och målområdet och görs endast mot betalning kontant eller
med swish. Avgiften är 400 kr för seniorer och veteraner, 350 kr för juniorer och ungdomar.
Det är möjligt att efteranmäla sig fram till och med avprickningstidens slut, i anslutning till
nummerlappsutlämningen. Efteranmälan tas INTE emot senare än 1 timme före start.
Prisutdelning
Pris delas ut till de tre främsta i varje klass samt till de tre bästa lagen och sker i anslutning till
genomförd tävling.
Servering
Försäljning av hamburgare, fika och kioskprodukter finns vid målområdet. Uthämtning av
förbeställd lunch hämtas i serveringen mot matbiljett mellan 11.30-12.30.
(matbiljett finns i klubbkuvert vid nummerlappsuthämtning)
Vätska
Vatten serveras efter målgång samt vid varvning för de som springer 8 km eller 10 km.
Protester
Protest lämnas till tävlingssekretariatet tillsammans med en avgift på 300 kr som betalas kontant
eller med Swish. Avgiften återfås ifall protesten godkänns.
Dopingkontroll
Dopingkontroll kan komma att genomföras under tävlingen.
Kontakt
IFK Umeås kansli
Anton Jonsson 070-262 77 68					
anton.jonsson@ifkumea.com					

SFIF:s sponsorer

Hans Nilsson, tävlingsledare
hans.nilsson65@gmail.com

