FOLKSAM CHALLENGE UMEÅ 2016-06-21

Tävlings-PM
Tävlingsplats

Campus Friidrottsarena, Umeå. Arenan är belägen vid 63° 49’
15,5” N (=63,82097 N) 20° 19’ 09,3” E (=20,31925 E).

Vägbeskrivning

E4 avfart Universitetsrondellen.

Parkering

I anslutning till arenan vid universitetet/IKSU Sport.

Nummerlappar

Nummerlappar hämtas tävlingsdagen från kl. 16.00 på arenan, se
skyltning. Uthämtning av nummerlapp räknas också som
avprickning och skall ske senast 60 min innan grenstart.
Nummerlapp skall fästas på mage/bröst. Undantag för höjd där det
även är tillåtet att ha nummerlapp på rygg. Nummerlappen skall
vara väl synlig och reklam får ej vikas in.

Efteranmälan

Kan göras i mån av plats senast en timme före grenstart utan
förhöjd avgift. Faktureras i efterhand.

Avprickning

Uthämtning av nummerlapp räknas också som avprickning, se
avsnitt om nummerlappar.

Kastredskap

Egna redskap skall lämnas in till tekniska ledaren senast 2 h före
grenstart. Inlämnade redskap återfås hos tekniska ledaren efter
avslutad tävling.

Omklädning

Omklädningsrum och duschar finns på IKSU Sportcenter som
ligger i närheten av arenan, se skyltning.

Mat/dryck

Alla tävlande serveras en enkel måltid kl.20.30-22.30 i tälten i
anslutning till ackrediteringen. Kioskförsäljning och
hamburgergrill finns på arenan. Betalning kan göras med kontanter
eller Swish.

Uppvärmning

Ingen uppvärmning på löparbanorna. Undantag: 100 m finalister
och deltagare i M 200 m får använda bortre långsidan.
Område för uppvärmning finns ca 400m från arenan. Stig till
uppvärmningsområdet på Campusområdet är snitslad, se bifogad
karta. Där finns bl a 2 allvädersbanor, startblock, konstgräsyta och
naturgräsyta. Biltransport mellan uppvärmningsområdet och
tävlingsarenan sker varje kvart innan tävlingsstart. Uppvärmning
för diskus sker på tävlingsarenan. Biltransport från/till hotellet sker
kontinuerligt från kl. 16.00. Vid behov av ytterligare transport ring
070-2627768.

Calling

Upprop (calling) sker vid särskild plats i det inre tävlingsområdet,
följ skyltning på arenan. Kontroll sker av medhavd väska,
tävlingsdräkt, spikskor, reklam och nummerlapp.
Toaletter och omklädningsrum för sista ombyte finns i korridoren

vid uppropet. Upprop före resp. start sker för:
- Löpningar: 25 minuter
- Teknikgrenar: 50 minuter
Inmarsch

Inmarsch från calling sker under ledning av inmarschledare.

Heatindelning

Löpgrenar avgörs i seedade heat vid behov, seedningen är baserad
i första hand på årsbästa. Försök + final kan förekomma på 100m.

Höjningsschema

Meddelas senare

Klädkorgar

Korgar finns för överdragskläder vid start för löpgrenar.
Korgbärare transporterar sedan kläderna till mixade zonen där de
kan avhämtas efter målgång.

Prisutdelningar

Sker så snart som möjligt efter avslutad gren. Prispengar betalas ut
till den tävlandes förening efter tävlingen.

Spikskor

Maximal spiklängd är 9 mm, förutom i höjd där det är 12 mm.

Ansatsmarkeringar

Arrangören tillhandahåller ansatsmarkeringar för längd och
tresteg. Höjdhoppare får ta med tejp eller annat borttagbart
material (ej krita). Maximalt 2 ansatsmarkeringar per tävlande.

Tidvisare

Klocka som visar återstående tid för försök i teknikgrenar används
ej. Istället använder funktionärer gul flagga för att visa att 15
sekunder återstår av tiden.

Dopingkontroller

Dopingkontroller kommer genomföras under tävlingarna. Giltig
ID-handling måste kunna uppvisas. Ledsagare följer med den
tävlande till dopingkontroll.

Sjukvård

Sjukvårdspersonal kommer att finnas tillgänglig på arenan.
Sjukvårdsrum finns i det inre tävlingscentrumet, andra byggnaden
från entrén räknat.

Resultat

Publiceras fortlöpande online på hemsidan för Folksam Challenge
samt på anslagstavla på tävlingsområdet.

Protester

Under pågående tävling lämnas protester muntligen direkt till
grenledaren. Skriftlig protest kan, mot en avgift på 700 kr kontant,
lämnas in till sekretariatet senast 30 min efter att resultaten
anslagits. Protesten behandlas då av tävlingsjuryn. Avgiften
återbetalas om protesten godkänns. Protest får styrkas genom
videofilm, bilder el dyl. Juryns beslut kan ej överklagas.

Innerplan

Endast tävlande under pågående gren (efter inmarsch) får beträda
innerplan. Inga ledare får vara på innerplan.

Kontakt

IFK Umeås kansli måndag-fredag 8-16 – 090-77 37 08
Hans Nilsson, tävlingsledare, 073 – 093 41 34
hans.nilsson65@gmail.com

