PM
ARGP + SM halvmaraton
Anderstorps Motorstadion

13 juli 2022

Tävlingstider:

17:30: 10km
19:00: Kvinnor & män halvmaraton (inkl. paraidrott).

Arena:

Anderstorp Motorstadion (Scandinavian Raceway).

Parkering:

Finns i anslutning till motorstadion.

Mat och dryck:

Matservering i restaurang som har öppet kl. 15.00-21.00.

Omklädning:

Finns på arenan.

Toaletter:

Det finns gott om toaletter på uppvärmningsområdet.

Tävlingsdräkt:

Aktiva i SM-klass skall bära reglementsenlig klubbdräkt.

Skor:

Sulorna får vara högst 40mm tjocka inklusive eventuella
personliga iläggsulor. För mer information, se
https://www.friidrott.se/tavling/Regler/Skoregler/

SM-klass:

De som springer halvmaraton och springer för en SFIFansluten klubb är automatiskt med i JSM/SM/VSM. Övriga
löpare springer i motionsklass. Löpare födda 2006 eller
senare får ej delta i halvmaratonloppet.

Avprickning:

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

Upprop:

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

Efteranmälan:

Görs till info@halleif.nu eller på plats senast 60min innan
start ifall utrymme finns i startfältet. Efteranmälningsavgift
dubbla startavgiften.

Nummerlapp:

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

Tidtagning:

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

Otillåten pace:

I ett av heaten löper män och kvinnor tillsammans här gäller
att manlig deltagare inte får agera farthållare åt kvinnlig
deltagare. Denne kommer då omedelbart att varnas av
löpningsledare. Om rättelse då inte sker kan såväl manlig
farthållare som kvinnlig tävlande diskvalificeras.

Uppvärmning:

På anvisat uppvärmningsområde. Vill man starta
uppvärmningen innan inpassering så finns det gott om
gräsytor även utanför.

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 halvmaraton 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:

På tävlingsdagen kommer liveresultat att finnas på:
https://my.raceresult.com/209771/
Resultat presenteras sedan på Hälle IF:s hemsida samt
friidrottsstatistik.se

Livesändning:

Tävlingen går att följa via friidrottskanalen. Länk till
sändningen: https://www.friidrottskanalen.se/livestream/ssm-halvmarathon-2022-dqwyl

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
milloppet kommer att vara lite drygt 2,5 varv och
halvmaratonloppet drygt 5 varv.

Övernattning:

Camping på plats på Scandinavian Raceway. Boka genom
mail till anders@betexsport.nu
Pris:
Tält - 100:Husbil/husvagn - 200:El - 50:Betalas på plats.

Sponsorer:

Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som gör
Anderstorp Running Grand Prix möjligt! Ta en extra titt på
loggorna nedan och köp deras produkter när du får chansen!

Maurten kommmer att vara på plats med försäljning på tävlingsdagen, men läs gärna
mer och utforska utbudet redan idag på
https://www.loplabbet.se/katalog?q=maurten
Slå nya rekord tillsammans med COROS!
COROS är stolt partner till Anderstorp - med koden Anderstorp20 får du just nu 20%
på ett helt köp på www.corosnordic.com
Vi ses på plats!

