Storvretaklassikern - Löpning

PM 2020

Start och mål är beläget vid målhuset på Skogsvallens IP i Storvreta.
Parkering 200-300 meter från målhuset söder om Skogsvallen (se karta).
Nummerlappar hämtas i garaget bredvid målhuset 10-20 min före
respektive start (inte tidigare) (se karta). Ultralöpare kan hämta
nummerlappar vid målhuset från 7.00.
Ingen direktanmälan på plats. Endast föranmälda löpare kan vara med.
Starttider
H/D 50 km

07.30

H/D 0-8 år (1,7 km)

09.00

H/D 9-12 år (3 km)

10.00

H/D 13-16 år (6 km)

11.00

H/D 6 km

11.00

H/D 12 km

12.00

H/D 23,5 km

12.30

Banlängderna är uppmätta med gps och är inte exakta, men ganska nära de
angivna distanserna. Banorna mellan 6-23,5 km startar med en prolog runt
Skogsvallen (endast vid start, inte varvning).
Dricka. Vi har inga vätskestationer i år. Dricka kan ställas ut i märkta flaskor
vid start/mål och längs banan. Se karta för strategisk plats efter ca. 4,7 km
(inklusive prolog), 11 km, 16 km på de längre slingorna (= ca. 5 km, 11,5, 17,5
etc för 50 km på 12,5 km-slingan).
Maxtid för ultraloppet är 7 timmar. Vi drar därför repet vid varvning efter
37,5 km kl. 13:15.
Maxtid för 23,5 km är 2 timmar 40 minuter. Vi drar därför repet vid varvning
efter 12 km kl. 13:50.

Målgång och prisutdelning. Prisutdelning sker direkt vid målgång, inklusive
utlottade priser. Spårkort för vinterns skidåkning till segrarna i
vuxenklasserna. Extrapris till banrekord (se hemsidan för aktuella tider).
Dusch och ombytesmöjligheter finns inte på tävlingsplatsen. Löpare ska
lämna start/målområdet så snart som möjligt efter målgång.
Första hjälpen finns på plats. Kontakta närmaste funktionär (runt målhuset).
Tävlingsjury: Tävlingsledare Per Jemth (070-2605192) och Pernilla
Söderqvist.
Resultat. Liveresultat finns på nätet. Slutresultat anslås på hemsidan efter
avslutad tävlingsdag.
https://idrottonline.se/StorvretaIKSkidor/Arrangemang/Storvretaklassikern/lopning
Välkomna till årets Covid-19-anpassade Storvretaklassikern löpning!

Karta över tävlingsområdet

Startområde
Nummerlappar

Målområde

P

Parkering à Start
Mål à Parkering
Följ detta flöde för att undvika många personer på en plats.
Det kommer finnas uppmarkerad plats för väska/kläder.

