TÄVLINGS PM
ÅDA WILD BOAR CHALLENGE
6 Juni 2018
Program

Under tävling

Formalia

Onsdag 6 Juni 2018
09:00-11:30
Nummerlappsutdelning
11:15
Tävlingsgenomgång
12.00
Start ÅWB Challenge

Tips på utrustning

Egen kåsa

Oömma kläder

Handskar

Obs! Ny placering av TC för Challenge 2018.

Vätska i mål
Vätska, vatten och Tailwind energidryck,
kommer att finnas i TC. Det kommer inte
att finnas muggar, vilket för oss är ett
viktigt beslut ut miljösynpunkt. Vill ni ha
vätska vänligen medtag egen kåsa.

Genom att anmäla sig till tävlingen
godkänner tävlande dessa regler.
Vi som arrangör har vår ansvars- försäkring.
Den försäkrar oss men inte dig som
deltagare på Åda Wild Boar Races. Se till att
du har de försäkringar som krävs för att du
skall vara skyddad om olyckan mot
förmodan skulle vara framme.

Innan & efter tävling
Boende
Boende finns för bokning kvällen innan och
efter i Tentipin för 100/person.
Anmälan görs på anders@anordstrom.com
Faciliteter
Det kommer inte att finnas några faciliteter
på TC.
Bad efter tävlingen vid Komötet.
Nummerlappar
Onsdag 6 Juni
Vid TC - kl. 09:00-11:30
Tävlingscenter (TC)
Tävlingscentret, TC, med start och mål
kommer att vara vid ”The Hole of Hell”Grusgropen. (58.932533, 17.581841)
Värdesaker
Väska med personliga tillhörigheter kan
lämnas vid TC. Märk din väska/kasse med
ditt startnummer. Påse finns ej. Vi ansvarar
ej för värdesaker även om inlämning
kommer vara bemannad under dagen.

Tidtagning
Då det här är ett placeringslopp kommer
ingen tidtagning att finnas.
Starttider
Kl. 12:00 – Åda Wild Boar Callenge

Banorna

Försäkring
Arrangören innehar ansvarsförsäkring som
omfattar verksamheten och oss som
arrangör, ej dig som tävlande. Viktigt att
respektive deltagare säkerställer innehav av
de försäkringar som krävs för deltagande
vid Åda Wild Boar Race. Under 18 år sker
deltagande på målsmans ansvar.
Vid ev. olycka/ sjukdomsfall är du som
tävlande skyldig att efter bästa förmåga
bistå den/de skadade/sjuka.

Markeringar
Tävlande måste följa markerad bana:
Turkos/ Orangea ledkryss och svart/Gula
snitslar.

Tävlande som avbrutit sitt tävlande ska
snarast anmäla sig till säkerhetsansvarig alt.
funktionär.

Sjukvård
Sjukvårdspersonal finns vid TC.

Nedskräpning är absolut förbjuden och kan
leda till diskvalificering.

Energistationer
• Målgång och varvning vid TC:

Tävlingsledningens befogenheter
Tävlingsledningen får ändra banans
utseende, bryta eller skjuta upp tävlingen
pga. av väderförhållanden, force major och
är då inte återbetalningsskyldiga för
startavgiften. Då deltagare visar symptom
eller tecken på sjukdom eller annat hinder
har tävlingsledningen rätt att avbryta
enskild deltagare att fullfölja loppet.

Vatten, Tailwind energidryck och snacks

Mat
Det kommer inte att finnas försäljning av
mat. Pga. rådande eldningsförbud kommer
inte heller elden att kunna brinna för
grillning efteråt.
Parkering
Vid Badplatsen Komötet och vid
Furholmsparkeringen. Se karta på nedan
och på hemsida.
Publikplatser
På anvisade platser vid TC och vid
badplatsen vid Komötet.
Telefon /nummer
Viktiga telefonnummer:
Säkerhetsansvarig/sjukvård:
1. Anders Nordström 070 -777 24 31
2. Malin Edqvist: 070-284 82 58
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