PM – uppdaterad 200813

Topprullen 20 augusti 2020
Vi som tävlingsarrangör har satt max antal deltagare till 50 st. Först till kvarn!
Kom till tävlingen tidigast en timme i förväg, ombytta och klara.
Ingen servering eller dusch kommer att tillhandahållas. Ta med egen vätska för
tävlingen.
Tävlingsplats:

Tollered, Startplats Nääs slottscafé – Otto Salomons väg 1.

Tävlingsdatum:

Torsdag 20 augusti 2020

Tävlingsform:

Rullskidor klassisk stil, gemensam start

Distans:

Tävlingsklass 26 km

Rullskidor:

Alla deltagare kommer köra på låneskidor från Skigo. Hjul med rullmotstånd
2. Låneskidor hämtas i Skigo-tältet vid startplatsen från kl 17:15.

Nummerlappar:

Nummerlapp och chip hämtas vid startplatsen mellan 17:15 och 17:45. Skall
återlämnas efter målgång. Ej återlämnad nummerlapp/chip debiteras med 500
kr

Efteranmälan:

Tävlingen är fulltecknad. Om öppna platser uppstår meddelas det på
Topprullen facebook sida.

Start:

Alla klasser startar kl. 18:15. Deltagarna ska vara på plats senast 10 min
innan start. Speaker ger då viktig information om bana och tävlingsregler.
Startproceduren kommer att ske genom så kallad Masterstart. Givna
startpositioner enligt tävlingsledningens seedning. Startlista kommer läggas
upp dagarna innan tävlingen på
https://www.ikstern.se/BOKNINGAKTIVITETER/tavlingtopprullen/ Håll utkik där.

Klasser:

H/D 17-20, H/D 21, H/D 40, H/D 50, H/D 60, Öppen motionsklass

Tävlingsregler:

SSF:s tävlingsregler gäller. Hjälm och glasögon är ett krav.

Parkering:

Deltagare parkerar vid startplatsen, Nääs Slottscafé, Otto Salomons väg 1
https://goo.gl/maps/XwEht5W88YrQ5TiJ8
Publik hänvisas till parkering utmed banan enligt kartbild, se nedan. Publik
ska undvika att åka bil på tävlingsbanan senare än 10 min innan start. Cykel
rekommenderas!

Omklädning och
dusch:

Finns ej, dock finns toalett vid startområdet.

Målområde:

Chip och nummerlapp återlämnas i målområdet efter målgång.
Deltagare ska avlägsna sig från målområdet direkt efter målgång och ha
uppsikt för deltagare som fortsatt finns i banan.

Prisutdelning:

Prisutdelning genomförs i anslutning till målområdet så snart klasserna gått i
mål. Cirka tid 19:30. Ett digert prisbord utlovas!

Bana:

Bansträckningen är uppdaterad på grund av försenade vägarbeten. Ny
bansträckning enligt kartbild nedan. Ny distans på loppet: 26 km.
Bergsprisvinnare koras efter 6 km och 150 höjdmeter
Start och målgång sker vid olika platser. Transport tillbaka till startplats sker
på rullskidor. Anvisning om närmaste väg kommer ges. Begränsat antal
bilplatser erbjuds för de som är för trötta.
Deltagarnas eventuella ombyte efter tävling samlas upp vid starten och
transporteras till målplats av arrangören
Bansträckningen går på allmän väg och ordinarie trafikregler gäller för
deltagarna. Vägarna är ej avstängda

Tävlingsarrangör: IK Stern
Upplysningar:

joakim-carlsson@hotmail.com , 070-570 40 15

Vi tackar våra sponsorer.

BANA

PARKERING PUBLIK

