PM för SM i halvmarathon 29 juli 2020

Arena:

Anderstorp Motorstadion (Scandinavian Raceway).
Anläggningen kommer att vara öppen från 16.00 på
tävlingsdagen.

Tävlingstider:

18:30
20:00

Parkering:

Finns i anslutning till motorstadion, se karta.

Mat och dryck:

Ingen servering på arenan mot bakgrund av rådande
rekommendationer ifrån RF och FHM.

Omklädning:

De aktiva kommer ombytta och klara.

Toaletter:

Det finns gott om toaletter på uppvärmningsområdet.

Tävlingsdräkt:

De aktiva skall bära reglementsenlig klubbdräkt.

Skor:

Samtliga löpares skor kommer att registreras (märke och
modell) och fotograferas före start. Löpare som tävlat i
skor som inte uppfyller World Athletics krav på ”allmän
tillgänglighet” riskerar att i efterhand strykas från
resultatlistan.

Män
Kvinnor

Avprickning:

Senast 60 min innan start i samband med inpassering till
uppvärmningsområdet.

Calling:

30min innan start vid depå 1-2 på uppvärmningsområdet för vidare marsch/jogg till starten som är cirka 1,5km
in på banan.

Efteranmälan:

Senast 60min innan start ifall utrymme finns i startfältet.
Efteranmälningsavgiften är 530:- och ska betalas
kontant eller swishas till 1235906672

Nummerlapp:

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

Tidtagning:

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

Mellantider:

Officiell mellantid vid varje målpassering, dessutom är 5,
10, 15 samt 20km utmarkerade.

Uppvärmning:

På anvisat uppvärmningsområde

Protest:

Skriftlig protest lämnas till sekretariatet senast 30
minuter efter det resultat anslagits. Samtidigt skall
deposition 500 kronor lämnas, kontant eller swishas till
1235906672 Depositionen återbetalas om protesten
leder till förändrat domslut.

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 målgång

Resultat:

Liveresultat – inklusive passertider varje gång löparna
passerar mållinjen – kommer att finnas på:
https://my.raceresult.com/155233/
Resultat presenteras sedan på Hälle IF:s hemsida samt
friidrottsstatistik.se

Ledare:

Ledare och övriga medföljande hänvisas till en avskild
pressläktare varifrån drygt halva banan syns (obs
medtag gärna kikare). Då endast 50 personer får vistas
på denna läktare så ombedes ni att boka plats via
christian@skolutveckling.com (1 ledare/aktiv)

Livesändning:

Tävlingen kommer att livesändas på Svensk Friidrotts
Facebooksida.

Publik:

Tävlingen är inte öppen för andra åskådare än
medföljande ledare.

Bana:

Banvarvet mäter 3 917 meter för löpare, vilket innebär
att loppet genomförs i form av 5,386 varv. Varvningar
vid mål sker med följande passeringar:
1:a gången 1,51 km
2:a gången 5,43 km
3:e gången 9,34 km
4:e gången 13,26 km
5:e gången 17,18 km
6:e gången 21,0975 km

