Storvretaklassikern löpning 2020
Lördagen den 5 september 2020
Storvreta IK skidor bjuder in till Skogsvallen för ett coronaanpassat
terränglopp i Storvretas skogar.
Endast föranmälan med sista anmälningsdag 2 september 2020. Vi har
sänkt startavgifterna jämfört med tidigare år och betalar inte tillbaka
startavgiften vid sjukdom. Ingen direktanmälan på tävlingsdagen.
Anmälan:https://ext.nytatime.se/register/?race=vttxtdhMocMh2kqCi&l=se
Startavgiften betalas med swish: 123 170 34 46
Ange tävlandes namn och klass i meddelandefältet vid
swishbetalningen.
Barn- och ungdomsklasser
H/D 0-8 år (födda 2012-) - 1,5 km, 40 kr
H/D 9-12 år (födda 08-11) - 3 km, 40 kr
H/D 13-16 år (födda 04-07) - 6 km, 40 kr
Vuxenklasser
H/D 6 km, 150 kr
H/D 12 km, 200 kr
H/D 23,5 km (varvbana 2x12 km, maxtid: 2h 40 min), 200 kr
Ultraklass
H/D 50 km (varvbana 4x12,5 km, maxtid: 7h), 200 kr
Här finns en film från 2018 som beskriver banan:
https://www.youtube.com/watch?v=XWarIerlcQA&t=82s
Coronaanpassningen innebär följande: Ingen vätska, ingen servering,
ingen gemensam prisutdelning, inget omklädningsrum, ingen dusch.
Hämta nummerlapp i anslutning till startplatsen 10–20 minuter innan
start. Kom till startplatsen uppvärmd 5 minuter innan start. Lämna
tävlingsområdet så snabbt som möjligt efter målgång. Medföljare till
vuxna kan inte vistas i start- och målområdet. Medföljare till barn är

givetvis tillåtet men högst en person per barn. Stanna hemma vid minsta
sjukdomssymptom!
Vi har anmälningstak för olika klasser och eller/sträckor. Vi börjar med
20 löpare per klass, men vid många anmälningar kommer vi eventuellt att
öppna upp för fler löpare och tillämpa starter med mindre grupper för
respektive klass. Om ultraklassen blir väldigt populär så kan det loppet
flyttas till söndagen och vi betalar då tillbaka pengarna till de som inte
kan byta dag.
Alla löpare som behöver dricka och äta under loppet måste ta med egen
uppmärkt vätska och mat som kan placeras ut i anknytning till
Skogsvallen eller längs banan. Ni måste se till att få med skräp och
tomma flaskor hem. Vi sätter ut skräppåsar på några platser längs banan.
Preliminära starttider: Ultraklassen 7.30. Övriga klasser 9.00-16.00 där
de korta loppen startar först och de längre sist. Exakt starttid för olika
klasser och löpare anpassas efter antalet anmälningar och meddelas i PM
som publiceras på loppets hemsida och Facebooksida 3 september. Om
någon klass måste ställas in så betalar vi tillbaka avgiften. Vi kommer
också att ha maxtider för de längre loppen (se klasserna ovan).
Segraren i varje vuxenklass vinner ett årskort på skidanläggningen. Extra
pris till banrekord.
Övriga priser lottas ut på startnumret och delas ut direkt efter målgång.
Uppdaterad information och resultat hittar du på
https://idrottonline.se/StorvretaIK-Skidor/Arrangemang/Storvretaklassikern/lopning
https://www.facebook.com/storvretaklassikernlopning/

Kontakt: storvretaklassikern@storvretaik.com

Välkomna önskar Storvreta IK Skidor!

