PM för det 8:e Ottarsloppet MTB
Torsdagen den 25 maj 2017

Klass

Sträcka

Start

30

Barnens Ottarslopp, ej tidtagning

500 m

14:40

14:30

Vid målgång

31

Barnens Ottarslopp, ej tidtagning

1000 m

14:45

14:30

Vid målgång

32

HSport

52 km

15.00

14.15

17.30

33

DSport

52 km

15.00

14.15

17.45

34

Motion 52 km

52 km

15.00

14.15

Utlottade

35

Motion 26 km

26 km

15:10

14.50

36

Motion 5km / Provapå

5 km

15:00

14.45

Utlottade
15.45
(utlottade)




























Insläpp Prisutdelning

OBS! Delvis ny bansträckning 26 km och 52 km, var uppmäkrsam på skyltar.
Start: Masterstart kommer tillämpas och fältet släpps ca 500m efter startfållan.
Startfållor: Avspärrat område vid fotbollsplan. För 52 km finns fyra startfållor: En för tävlingsklasser
(32-33), och tre för motion.
I motionsklassen väljer du själv startfålla efter uppskattad sluttid: Under 2 h 15 min, under 2h 35 min
eller över 2h 35 min. (Obs! Banan är lite längre än förra året, så räkna med åtminstone 5 min extra per
varv)
Nummerlappar: Ska vara fäst på ryggen och framtill på cykeln.
Vätskekontroller: 52 km: Totalt 5 st (2x2 på banan, och 1 vid varvning). 26 km: 2 kontroller.
Energidryck, vatten och enklare reparationsutrustning finns.
Skräpzoner: Skräp får endast slängas vid uppmärkta zoner, som finns vid varje vätskekontroll.
Lagningszon: Uppmärkt zon vid varvning.
Banmarkering: Banan är märkt med vitblå snitsel för samtliga klasser. Avspärningsband svartvit och
gul/röd.
Tidtagning: Neptron, resultat publiceras live på internet. Mellantid vid varvning. För tävlingsklasser
(32-33) anges både tid och placering, för motion (34-36) endast tid. Ingen tidtagning i klass 30-31.
Tävlingsledare: Lars Wretling, IK Rex.
Hjälmtvång! Tävlande i samtliga klasser medtager egen hjälm.
Tävlande som inte fullföljer tävlingen skall lämna nummerlapp till funktionärer i mål området
Nummerkontroll kommer att ske utmed banan
Kartor och banprofiler finns på hemsida, och på skyltar vid tävlingsområdet.
Vid klassbyte tillkommer avgift för efteranmälan
Hederspriser i samtliga tävlingsklasser.
För olycksfall och skador under och i samband med tävlingen frånsäger sig arrangörerna allt ansvar
Med anmälan har samtliga anmälda åkare medgivit publicering av personnamnet, samt eventuella foton,
på Internet.
Ingen försäljning av resultalistor på tävlingsdagen.
Frågor under tävlingsdagen kommer att besvaras av tävlingsledarna.
På tävlingsdagen ej avhämtade priser tillfaller IK Rex.
Tävlingen genomförs på naturliga stigar och skogsvägar. Rester av ris och kvistar från skogsavverkning
kan förekomma. Röjning av stigar har genomförts av funktionärer inför tävlingen.
Trafikerade byvägar kommer cyklas på och korsas.
Välkommna till Ottarsborg!

