PM
WADKÖPINGSLOPPET
Söndag 4 februari 2018
Tävlingsplats:

Örebro skidstadion, Ånnaboda. Vägbeskrivning nedan.
Från Örebro (E18/E20): Ta avfart 112. Avfarten är skyltad
Garphyttan/Ånnaboda. Fortsätt ca 13 km. När du kommer fram till en
T-korsning i Garphyttan, sväng åt höger och följ skyltningen mot
Ånnaboda.
Från Karlskoga (E18): Ta avfart 107 mot Garphyttan. Följ sedan
skyltning mot Ånnaboda.
GPS-koordinater: Latitud, Longitud: 59.337594, 14.940215

Efteranmälan:

Efteranmälan kan göras i sekretariatet vid start- och målplatsen på
tävlingsdagen mellan kl. 08:45-10:00. Anmälningsavgift 750 kr.
Anmälan kan registreras via egen smartphone, alternativt via utrustning
tillhandahållen av arrangören. Faktura för inbetalning skickas digitalt.
Deltagare som önskar seedning måste själv uppvisa resultatunderlag för
detta.

Startlista:

Publiceras på Wadköpingsloppets hemsida samt anslås vid sekretariat.

Nummerlappar:

Föranmälda hämtar nummerlappar/deltagarkuvert i sekretariatet mellan
kl. 08:45-10:00. Nummerlappen behöver ej återlämnas efter loppet.
Information om startnummer skickas även ut vi epost och sms dagen
innan tävling (utifrån de uppgifter som angetts vid anmälan).

Startled:

Wadköpingsloppet har 4 olika startled, varav de två första är seedade,
åkarens startled anges i startlistan. Startleden öppnas 09:30.
Seedning sker utifrån angivna meriter i anmälan och kan inte ändras på
tävlingsdagen. Kriterier för seedningen finns på Wadköpingsloppets
hemsida.

Start:

Gemensam start kl. 11:00. Startplatsen är förlagd vid stadionområde
nedanför pulkabacken. Start sker på Speakers signal.

Uppvärmning:

Spåren är öppna för träning/uppvärmning under morgonen men
startområdet och första backen stänger för åkning 15 minuter före start,
10:45.

Skidtest:

Glidtest får sker i åkriktningen.

Vallabod:

Finns i GIF-stugan i anslutning till övre delen av konstsnöspåret.

Banan:

Spårkarta och beskrivning anslås vid sekretariatet. Kartorna finns även
att tillgå på www.wadkopingsloppets.se.
Observera att ändringar kan ske fram till tävlingsmorgonen.

Omkörningar:

Håll till höger i spåret! Omkörning sker i spår till
vänster (röd pil). För samtliga åkares säkerhet är det
mycket viktigt att dessa uppmaningar följs.
Observera att ”Ur-spår-regel” ej gäller vid masstart.

Möten och säkerhet:

Flaggvakter finns placerade vid vissa passager och spårkors, följ dennes
anvisning. På del av banan kan deltagare potentiellt möta löpare i motsatt
riktning, detta utan markerad delning av spår.
Observera att spåret inte är avstängt för allmänheten under tävlingen.
Vi uppmanar samtliga deltagare att INTE åka med hörlurar/headset etc.
Tänk på varandras säkerhet!

Tidtagning

Tidtagningschip finns integrerat i nummerlappen.
Tidtagning sköts av EQ Timing, via websida kan varvregistreringar och
resultat följas online: https://live.eqtiming.no/38474
OBS! deltagaren ansvarar själv för att läsa på bana samt följa
markeringar.

Servicekontroller:

Servicekontroll finns vid passering In/Ut från Ånnaboda till
Kilsbergsleden samt vid Gårdsjötorp. Vatten och sportdryck serveras.
Sportdrycken kommer från
+Watt Nutrition. Här finns
även enklare vallahjälp (fäste).
Efter målgång finns extra energi att fylla på med.

Vallaservice:

I samarbete med Start och vår duktiga elitservicestab erbjuder dig
vallaservice före loppet, kostnad 200 SEK. Vi vill att du kommer med väl
rengjorda skidor. Rengöring av belag
innan vallning debiteras annars med
200 SEK. Inlämning av skidor för
fästvallning sker mellan kl. 08:00 och
9:00. Vi kan tyvärr inte ta emot
skidor efter 9:00. Betalning sker
kontant alternativt med Swish (nr:
123 690 24 64)

Skistart.com Ski
Challenge:

Wadköpingsloppet ingår i långloppscupen Skistart.com Ski
Challenge. Motionsklasserna ingår ej i cupen. Mer info samt
resultat/totalställning finns på www.langloppscupen.se.

Stavservice:

Six-ten Ski Products, tillverkare av
högklassiga stavar tillika
samarbetspartner till långloppscupen
Skistart.com Ski Challenge
tillhandahåller utlåning av extra stavar om olyckan skulle vara framme
under loppet.

Skimateria Sprint:

Vid passering på höjden strax norr
om Gårdsjötorpskontrollen (varv 1)
erhåller förste åkare ett spurtpris.
Hederspriset sponsras av Skimateria
Sport som är samarbetspartner till
långloppscupen Skistart.com Ski Challenge.

Försäkring:

Alla åkare i förening ansluten till svenska skidförbundet har försäkring
(observera att detta är ett krav för deltagande i tävlingsklass). Allt
deltagande sker på egen risk.

Maxtid:

5 timmar.

Brutet lopp:

Bryter du loppet måste detta meddelas sekretariatet som finns vid
målgång.

Toaletter:

Finns vid parkeringen och i byggnader vid stadionområdet, samt även i
Ånnaboda/Storstenshöjdens restaurang.

Dusch och ombyte:

Herr – Två omklädningsrum vid stadion.
Dam – Omklädningsrum vid övre parkeringen (Ånnaboda relax)

Priser:

Alla deltagare får minnesplakett direkt vid målgång. Penning- och
hederspriser i alla klasser i proportion till antal anmälda i klassen,
preliminärt enligt tabell nedan.
Prisutdelning sker cirka kl. 14:30, speaker meddelar.

Klass
H19
D19
H40
D40
H50
H60
Herrar Motion
Damer Motion
Regler:

Antal pris
12
4
5
2
4
2
2
2

Kommentar
Plac 1-3 penningpris
Plac 1-3 penningpris

Lottat pris
Lottat pris

Svenska skidförbundets tävlingsregler gäller. Wadköpingsloppet är en
tävling i klassisk stil. Användande av fri teknik leder till diskvalificering.
Teknikkontroll kommer ske utefter spåret.

Resultat:

Resultat anslås på resultattavlor vid målet. Därefter kommer resultaten
publiceras på Wadköpingsloppets hemsida.
Preliminära resultat och varvregistreringar kan följas online under
tävlingsdagen: https://live.eqtiming.no/38474

VÄLKOMMNA TILL EN HÄRLIG SKIDDAG I ÅNNABODA!

