Frölunda OL och Tolereds AIK inbjuder till

GÖTALANDSMÄSTERSKAP STAFETT
söndag 22 augusti 2021

SAMLING

Kvibergs Park, Göteborg

KLASSER

PARKERING

Kommunal parkering

KARTA

Kviberg/Bergsjön 2017. Kartritare Maths

UNGDOMSTAFETTEN
består av 4 löpare i
ordningsföljden: D16, H14,
D14, H16. Samtliga banor
är gafflade.
Mästerskapsklassen är
öppen för löpare från
Götaland födda 2005 till
2008. Ungdomar som inte
får plats i distriktslagen kan
springa i “Andra chansen”,
som är en individuell
tävling med masstart.

Carlsson. Reviderad 2021. Skala: 1:7500
TERRÄNG

Området består huvudsakligen av
stadsnära skogsmark med ett flertal större
och mindre stigar. Måttlig till stark
kupering. Delvis begränsad
framkomlighet förekommer med
stenbunden terräng och branta
sluttningar.

START

Preliminär starttider:
Juniorstafetten 09:45
Ungdomsstafetten 10:00
Andra chansen 10:15

ANMÄLAN

Respektive distrikt anmäler antal lag via
Eventor senast söndag den 15 augusti kl.
23:59. Respektive distrikts ungdomsledare
skall dessutom skicka in en
anmälningslista till arrangören med
distriktets löpare och ledare. Till anmälan
bifogas mailadress och telefon till

JUNIORSTAFETTEN
består av 4 löpare i
ordningsföljden: D17-20,
H17-20, D17-20, H1720. Samtliga banor är
gafflade. Det är tillåtet att
bilda mixlag med andra
distrikt med överblivna
löpare både i
ungdomsstafetten och
juniorstafetten. Mixlagen
kommer att placeras sist i
resultatlistan.

distriktets lagledare och kontaktperson.
LAGUPPSTÄLLNING Lämnas via Eventor senast lördagen den
21 augusti kl. 20:00. Enstaka lagändringar
senast 1 timme före start.
AVGIFTER

320 kr per lag i ungdomsstafetten och
600 kr per lag i juniorstafetten. 80 kr per
löpare som deltar i “Andra chansen”.

BANLÄNGDER
Banlängder enligt SOFT:s
rekommendationer

EFTERANMÄLAN

TIDTAGNING

Via Eventor senast onsdag den18 aug kl.

TÄVLINGSREGLER

20:00 mot 50 % förhöjd avgift.

SOFT:s och gällande GM-

Touch free med Sportident Air+. Löpare

bestämmelser.

som inte är anmälda med SIAC
(bricknummer 8xxxxxx) kommer
automatiskt att tilldelas en SIAC-hyrbricka.
Kostnaden är 50 kr för hela helgen tack
vare ett samarbete med SportIdent.
Förlust av hyrbricka debiteras med 750 kr.
Önskas inte automatisk hyrbricka så måste
tjänsten ”Jag vill inte ha SIAC” väljas vid
anmälan. Löpare som redan har SIAC eller
vill hyra SIAC behöver inte göra något. Det
kommer finnas testkontroller innan start.
SERVICE

Servering, första hjälpen, toalett vid

GDPR
I och med anmälan
godkänner den tävlande
att start- och resultatlista

publiceras på Eventor samt
ev. bildpublicering på
sociala medier. Om du inte
vill vara med på bild, mejla
vänligen
marcus@eklanda.st

arenan, sportförsäljning – SM Sport, ingen

PRISER

dusch

Frölunda OL och Tolereds

Prisutdelning sker så fort som möjligt efter

AIK hälsar alla hjärtligt

avslutad tävling.
BOENDE

Då vi pga. pandemin inte kan erbjuda
gemensamt boende i sovsalar i skolor har
vi i stället möjlighet att erbjuda GMlöpare, ledare och publik boende i stugby,
hotell eller vandrarhem.
All boendebokning sker direkt, helst
distriktsvis, till respektive boende och i
mån av plats. Boende administreras inte
av GM-organisationen.
Se separat PM för boende.

FÄLTMÅLTID

Se separat PM för beställning av
fältmåltid. För GM-deltagare så beställs
fältlunchen av ledare per distrikt. Kostnad
80 kr.

PUBLIKTÄVLING

Se separat tävling och inbjudan på Eventor

välkomna

COVID

Arrangören följer löpande folkhälsomyndighetens direktiv och
rekommendationer vilket gör att inbjudans innehåll kan komma att
ändras utifrån direktiv. Tänk på att hålla avstånd till varandra. Stanna
hemma om du har sjukdomssymptom. Tänk på att ha god
handhygien. Om deltagare i efterhand fått bekräftad covid-19 ska
detta hanteras enligt de riktlinjer som FHM har satt upp samt
rapporteras till arrangören.

TÄVLINGSLEDNING

Peter Olsson, Charlotta Berggren, Thomas Borne,
Malin Lamm

BANLÄGGARE

Maths Carlsson, Håkan Eriksson

TÄVLINGSKONTROLLANT

Stefan Janslätt, Utby IK

BANKONTROLLANT

Stefan Janslätt, Jan Küchler, Utby IK

UPPLYSNINGAR

gm2021orientering@gmail.com
Anders Lamm, 070-987 45 77

Frölunda OL och Tolereds AIK hälsar alla hjärtligt välkomna

