PM 1
Varmt välkommen till årets upplaga av Festivalloppet!
Start och mål:
Som vanligt i Strömsnäsparken utmed ån Lagan mitt i centrala Strömsnäsbruk.
Starttider:
Knatteloppet (550m): kl. 10:15 OBS! Ingen tidtagning!
Ungdomsloppet (1500m): kl. 10:45
Långa banan (21.0km): kl. 10:30
Korta banan (4.8km): kl. 11:15
Långa banan (10.0km): kl. 11:15
Promenadklassen (4.8km): Fri start kl. 10:15 - 11:15 OBS! Ingen tidtagning!
Parkering:
Tyvärr kan man inte parkera på brukets parkering i år då den har fått en låst grind. Istället hänvisar vi till
parkeringen bakom ICA, dvs mittemot Folkets hus. Naturligtvis fri parkering.
Startlistor:
Startlistor på föranmälda deltagare är anslagna på resultattavlan i anslutning till målområdet.
Nummerlapp (1st per deltagare):
Avhämtas vid starten från klockan 09:00 fram till senast 30min före resp. start på tävlingsdagen.
Startnummer på föranmälda finns på startlistor som är anslagna ppå tavla i anslutning till målområdet.
Nummerlappen inkl. chip ska bäras väl synlig fram på bröstet av samtliga deltagare.
Efteranmälan:
I dessa coronatider ser vi helst att ni i möjligaste mån föranmäler er, tack! Och då senast fredag 27/8!
Efteranmälan kan endast göras på tävlingsdagen fram till 1 timme före resp. start. Betalning med kontanter
eller Swish (070 885 61 84).
Efteranmälningsavgiften är ordinarie anmälningsavgift + 60kr för alla över 16 år.
Ingen efteranmälningsavgift utan endast ordinarie anmälningsavgift för Knatteloppet, Ungdomsloppet
och Promenadklassen.
Kvitto:
De som önskar kvitto på anmälningsavgiften säger till om detta vid betalningen.
Omklädning och dusch:
Tyvärr finns ingen möjlighet till omklädning och dusch i år pga corona!
Toaletter:
En baja-maja finns uppställd vid målområdet!
Baninformation:
Underlaget är skiftande med asfalt, grus och stigar och var extra uppmärksam på de mindre stigarna då
dessa kan bjuda på ojämnheter. Fotgängare och cyklister vistas dagligdags utmed banan varpå möten
mellan dem och löpare inte är ovanligt. Giv akt på skyltar och vägvisarposterna.
Titta gärna också på våra uppsatta bankartor i målområdet före loppet.
Banmarkering:
Följ den snitslade banan samt anvisningar ifrån funktionärer och banskyltar.
Varje kilometer utmärks med skylt, som visar avverkad sträcka på loppet.
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Vätska:
Knatteloppet (550m): Efter målgång.
Ungdomsloppet (1500m): Efter målgång.
Långa banan (21.0km): Vid ca 3km, ca 7km, ca 11km, ca 16km och vid ca 19km samt efter målgång.
Korta banan (4.8km): Vid ca 3km samt efter målgång.
Mellan banan (10.0km): Vid ca 3km och vid ca 8.5km samt efter målgång.
Tidtagning:
Tidtagning sker med chip monterade bak på nummerlappen och de avläses automatiskt vid målgång.
Sätt absolut inte säkerhetsnålarna i anslutning till chipen då dessa kan skadas!
Observera att chipet kan skadas om det böjs eller knäcks! Trasigt chip = INGET RESULTAT!
Om du inte kan fullfölja loppet skall du lämna in din nummerlapp och chip till funktionär!
Nummerlapp inkl. chip skall återlämnas omedelbart efter målgång!
Brutet lopp:
Om du avbryter tävlingen skall du snarast meddela detta till funktionär. Du skall då också lämna över din
nummerlapp och chip till funktionären!
Sjukvård:
Sjukvårdare finns på plats i målområdet.
Resultat:
Resultaten anslås endast på SK Graals hemsida för att minska eventuell trängsel framför anslagstavlan.
Prisutdelning:
För att undvika trängsel så får hederspriser till de främsta i respektive klass hämtas i sekretariatet efter
målgång. Även utlottade priser hämtas i sekretariatet!
Priser:
Hederspriser till de främsta i varje klass samt ett flertal utlottade priser i samtliga klasser.
Godispåse till alla fullföljande i Knatteloppet och Ungdomsloppet.
Festivalloppsmedalj till alla som fullföljer.
Nytt banrekord för män respektive kvinnor på sträckan 4.8km belönas med 500 kronor.
Utlottning av en (1) cykel bland fullföljande deltagare på 4.8km, 10.0km och 21.0km. Skänkt av
TeamSportia i Markaryd.
OBS! De utlottade priserna skall avhämtas personligen vid sekretariatet. Medtag lottsedeln ni fick
vid nummerlappsutdelningen!
Servering:
SK Graal serverar korv med bröd, kaffe med kaka, godis samt dricka i anslutning till målområdet.
GDPR:
Genom anmälan till tävlingen så godkänner man även att namn, klubb/ort och resultat publiceras offentligt!
Upplysningar:
E-post: "festival@skgraal.se". Tävlingsledare Ola Hanzon 073 - 320 41 33
Covid19:
SK Graal föjler gällande restriktioner! För allas säkerhet, var snälla och gör detsamma, tack!
Övrigt:
Deltagande sker på egen risk. Arrangören fritager sig allt ansvar för eventuellt uppkomna skador.

SK Graal önskar er all lycka till i loppet!
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