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TÄVLINGS PM
Om tävlingen

Innan loppet

Formalia

Tävlingen består av flera olika moment i

Parkering

kombination med löpning.

Åda Gård (fd. Art of Running) gångavstånd från TC
är ca 1KM.
Tävlingscenter, Åda Wild Boar
Väska med personliga tillhörigheter kan lämnas i
förvaringen i vår Tentipi. Märk din väska/kassen
med ditt namn. Vi ansvarar ej för värdesaker även
om inlämningen kommer att vara bemannad under
dagen. Observera att dusch och omklädning ej
finns. Ni kommer bli blöta och smutsiga så medtag
ombyte.

Moment;
Sågning, laget skall tillsammans såga av
tillhandahållen stock (såg ingår i
startavgiften).
Stenhögen;
Laget skall tillsammans bygga en stenhög
enligt anvisning. Stenarna hittar laget i
sandgropen (handskar rekommenderas).

Mat
Ingen servering finns. Grillen är dock tänd så ta
gärna med Er egen förtäring.
Nummerlappar
Nummerlappsutdelningen sker vid parkeringen på
Åda Gods. Utdelningen sker mellan 08.00 – 09.30.
Race meeting
Obligatoriskt race meeting sker kl 10.00 – 10.45
uppe på ÅWB´s TC (Tentipin).

Under loppet
Sjukvårdspersonal finns vid TC och vid sandgropen.
Tävlande måste följa markerad bana. Info kring
detta sker på race meeting.
Se till att kontrollera din försäkring innan
tävlingsdagen. Vi som arrangör har våra
försäkringar som arrangör men dom innefattar inte
dig som deltagare

Dikeslöpning;
Laget kommer genom ett längre,geggit dike
Vattenlöpning;
Laget skall springa ut i havet och runda
markering (obs! ej simning).
Gåta;
Laget skall besvara en gåta för att få springa
vidare. Fel svar innebär straffrunda.
Mosslöpning;
Vid anvisad plats springer laget igenom
markerad bana i mosse.
Mjölksyrelöpning;
Laget skall springa anvisad bana med
tillhörande sandsäck.
Löpning;
Mellan samtliga moment är det löpning av
olika karaktär som gäller.

Säkerhet/Ansvar/Försäkring
Det är alltså ditt ansvar att sätta dig in i tävlingens
karaktär och att du kommer väl förberedd. Åda
Wild Boars tävlingar ställer högre krav på dig som
tävlande än ”snittet” av oika tävlingar i naturen. Vi
finns här för dig och svarar gärna på dina frågor
inför loppet. Du kan maila dina frågor på
info@adawildboar.se samt att vi finns på Facebook
och under Åda Wild Boar Races/Events. Här kan du
ställa frågor och ha dialog med andra deltagare.

Priser
Medaljer delas ut till deltagande lag som
passerar mållinjen innan Segertiden +25%. Lag
1, 2 och 3 i resp klass erhåller ÅWB pokal
Klassindelning
Lag i klasserna herr, dam och mix finns vid detta
evenemang

Vi jobbar aktivt med säkerheten under samtliga av
våra tävlingar. Vi är certifierade genom Nordic
Prepeardness och gör allt vi kan för att du som
deltagare skall vara så säker och trygg som det bara
går.

Åda Wild Boar Race arrangeras av 556865-4726 www.adawildboar.se

Genom att anmäla sig till tävlingen godkänner
tävlande dessa regler.
Vid eventuell olycka/sjukdomsfall är du som
tävlande skyldig att på bästa möjliga vis bistå
den/de skadade/sjuka.
Tävlande som avbrutit sitt tävlande ska snarast
anmäla sig till funktionär eller tävlingsledaren.

Nedskräpning är absolut förbjuden. Medveten
nedskräpning som upptäcks leder till omedelbar
diskvalificering.
Det är den tävlandes ansvar att se till att bli
avprickad hos funktionär. Ej avprickad tävlande
blir diskvalificerad.
Viktiga telefonnummer för tävlingen:
Tävlingsledare: Elis, 0733168323
Sjukvårdsansvarig: Anders, 0707772431

Obligatorisk Utrustning:
Ingen obligatorisk utrustning krävs. Dock
rekommenderar vi handskar,, trailskor och
generellt oömma kläder.
Tävlingsledningens befogenheter
Ändra banans utseende, bryta eller skjuta upp
tävlingen pga väderförhållanden och är då inte
återbetalningsskyldiga för startavgiften.
Startavgift
Inbetald startavgift återbetalas ej. Det är okej att
vid skada/sjukdom överlåta sin plats till annan
deltagare. Detta skall kommuniceras senast
dagen innan (1/9) till info@adawildboar.se

