PM
ARGP + SM 10km
Anderstorps Motorstadion

13 juli 2021

Tävlingstider:
12:45 Minimarathon 420m
13:00: Flickor 13 år, Flickor 15 år, Pojkar 13 år, Pojkar 15 år. 4km
14:00: Kvinnor & män halvmarathon
16:30: Män 10km
heat C (M50+)
17:30: Män 10km
heat B
18:30: Kvinnor 10km
19:30: Män 10km
heat A

Heatindelning:

10 km herrar kommer att springas i tre heat.
Heatindelning har publicerats i den uppdaterade
startlistan på http://www.halleif.nu/?page_id=5785

Arena:

Anderstorp Motorstadion (Scandinavian Raceway).

Parkering:

Finns i anslutning till motorstadion.

Mat och dryck:

Servering sker ifrån en serveringsvagn på området.

Vätska:

Vätska för löparna kommer att finnas tillgängligt vid
varvningarna. För de som springer halvmarathon
kommer sportdryck från Maurten att erbjudas.

Omklädning:

Omklädningsrum finns dels på arenan dels på
närbelägna Idrottsparken (1,5km ifrån banan)

Toaletter:

Det finns gott om toaletter på uppvärmningsområdet

Tävlingsdräkt:

De aktiva i SM-klassen skall bära reglementsenlig
klubbdräkt.

SM-klass, 10km:

De som springer 10km och springer för en SFIF-ansluten
klubb är automatiskt med i JSM/SM/VSM förutsatt att
de är 17 år eller äldre. Övriga 10km-löpare springer i
motionsklass.

Skor:

Sulorna får vara högst 40mm tjocka inklusive eventuella
personliga iläggsulor. Löpare uppmanas att kontrollera
om den skomodell de tänkt använda finns listad som
godkänd för tävling på World Athletics skolista.

Avprickning:

Senast 60 min innan start i samband med uthämtning av
nummerlapp.

Upprop:

Var på plats vid start senast 5 minuter innan utsatt tid.

Efteranmälan:

Kan göras genom att maila info@halleif.nu fram till och
med den 11/7, därefter på plats senast 60min innan
start ifall utrymme finns i startfältet.
Efteranmälningsavgift dubbla startavgiften. Barn och
ungdomsloppen har kvar samma ordinarie avgift som
tidigare.

Nummerlapp:

Avhämtas i depå 1-2 direkt efter inpassering till
uppvärmningsområdet,

Tidtagning:

Elektronisk chiptidtagning. Chipet sitter i nummerlappen. Tidtagningen startar på startskottet.

Uppvärmning:

Utanför depåområdet finns stora ytor för uppvärmning.

Protest:

Skriftlig protest lämnas till sekretariatet senast 30
minuter efter det resultat anslagits. Samtidigt skall

protestavgift 500 kronor lämnas. Denna summa
återbetalas om protesten godkänns
Dopingkontroll:

Dopingkontroller kan komma att genomföras i samband
med SM 10km varför den aktive skall ha med sig
godkänt ID.

Sjukvård:

Sjukvårdare kommer att finnas att tillgå vid tävlingarna.

Prisutdelning:

I direkt anslutning efter att respektive klass tävlat klart.

Resultat:

Liveresultat kommer att finnas på:
https://my.raceresult.com/172425/
Resultat presenteras sedan på Hälle IF:s hemsida samt
friidrottsstatistik.se

Livesändning:

Tävlingen kommer att livesändas på Friidrottskanalen.

Publik:

Ingen publik eller ledare tillåts på banområdet, men det
finns ett par olika läktare i anslutning till banan varifrån
man på ett utmärkt sätt kan följa tävlingarna.

Bana:

Banvarvet mäter 3 917 meter för löpare, vilket innebär
att loppet kommer att vara lite drygt 2,5 varv.

Karta:

Anderstorp Running Grand Prix sponsorer:

Svenska Friidrottsförbundets sponsorer

