PM
Östgötaloppet
Söndag 15:e april 2018
Godkänd av Chefskommissarie Claes Andersson
Start och mål
Vid Ljungs kyrka, ca 20 km nordväst om Linköping.
Vägbeskrivning
Kommer du på E4 så åk av vid Linköping V och kör vidare på väg 34 mot Motala. Efter en knapp mil
sväng av in mot Ljungsbro. Kör rakt genom rondellen vid Preem-macken och fortsätt under
akvedukten. Ta vänster i nästa rondell och kör sedan rakt genom samhället. Fortsätt sedan rakt fram
ca tre km till Ljungs kyrka, där start och mål är beläget.
Omklädning
I Ljungsbro Fritidscenter, isbanans omklädningsrum, Hanorpsvägen, tre km från målområdet.
Parkering
På anvisade platser vid start och mål. Förbjudet att parkera framför kyrkan.
Övrigt
Respektera lokalbefolkningen. Gå ej på fälten vid målområdet. Ej heller någon biltrafik på grusvägarna
vid Ljungs slott. Kasta skräp på avsedd plats vid serveringen!
Säkerhet - Tävlingsbanorna
Korta varvet vid Ljung är 6,5 km.
SE UPP - för skymda kurvor på baksidan av varvet.
Långa varvet med en varvningsslinga efter Borensberg är 49,5 km.
SE UPP – farthinder med avsmalnande väg vid in- och utfarterna till Borensberg.
Från start in mot Borensberg kommer tre omgångar med upprättstående fasta pinnar cirka en meter ut
i vägen.
Genomfarten i Borensberg har tvära kurvor och det kan bli trångt bland stoppade bilar.
Varvningsslingan efter Borensberg åks ett varv av samtliga som åker långa varvet.
Tänk på att du inte kan förvänta dig samma säkerhetsnivå om du befinner dig ensam eller i en liten
grupp efter huvudklungan.
Nummerlappar
Vid serveringen i anslutning till start och mål. Inga startlistor medföljer klubbens kuvert.
Den lilla nummerlappen placeras på vänster sida och den stora lite till höger på ryggen.
Cyklister som bryter ska meddela detta till målet för att underlätta resultathanteringen
Efteranmälningar
Efteranmälan sker vid serveringen i anslutning till start och mål.
Efteranmälan kan göras fram till en timme före start mot dubbel avgift.
Anmälningsavgifter vid efteranmälan:
Nybörjare
Ungdom
200 kr
Övriga klasser
500 kr
Engångslicens för de som ej har löst licens (gäller endast ungdomsklasserna samt H-Sport och
D-Sport: 200 kr

Distans

Ant. varv

Starttid

Dam Elit, Dam J
F 13-14
P 13-14
F 15-16
F 10-12
P 10-12
Nybörjare
P 15-16+D/H-Sport
Herr Elit
Sen, Herr J

76
26
26
26
13
13
1,5 km
52
115
82

1 långt + 4 korta
4k
4k
4k
2k
2k

8.30
8.35
8.35
8.35
8.37
8.37
ca 9.30
10.45
ca 11.20
ca 13.10

Långa varvet 49,5 km

Korta varvet: 6,5 km

8k
1 l +10 k
1l+5k

Chip
Vi använder SCF:s chip-tidtagning vid tävlingen för alla klasser utom Nybörjare.
Chip finns att hyra för 200 kr för den som inte har eget. (100 kr för ungdomar).
Prisutdelningar
Ca 45 min efter målgång i respektive klass, förutom Herr Elit som sker snarast efter målgång.
Penningpriser i Herr Elit, Dam Elit, Herr Junior och Dam Junior.
Pris till alla i klasserna nybörjare, PF 10-12 och 13-14.
Fem priser i F/P 15-16. Nyttopriser i Senior och Sport.
Upplysningar (ej efteranmälningar):
info@ckhymer.com
Marcus Carlsson, 073-043 54 01
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