Tävlings-PM Borås Night Trail 2021
(Uppdaterad 2021-10-17)
Klasser - Herr 12 km, Herr 8 km, Herr 4 km, Dam 12 km, Dam 8 km, Dam 4 km, Mix 12 km, Mix 8 km,
Mix 4 km. I samtliga klasser springer löparna i en patrull om två personer.
Starttid – Fredag 22/10. Masstart mellan kl 18.00-18.30. Samtliga klasser för respektive banlängd startar
samtidigt. Löparna får börja ställa upp sig vid startlinjen 10 min innan sin egen starttid.
18.00 - Dam/Herr/Mix 12km
18.15 - Dam/Herr/Mix 8km
18.30 - Dam/Herr/Mix 4km
Tävlingsarena - Hestrastugan. Linnés väg 13, 504 75 Borås. Parkering på nedsidan av Hestrastugan.
Registrering - Ska göras i sekretariatet senast 15 minuter innan respektive patrulls starttid.
Tidtagning - Sker med så kallad SportIdent-bricka. Varje patrull tilldelas vid registreringen en Sportidentbricka som fästs på fingret. Tidtagningen sker genom att man ”stämplar”, dvs att brickan placeras i en så
kallad SportIdent-enhet som registrerar tiden. Patrullen ska stämpla i en enhet när man går i mål. Detta
sker när båda löparna har passerat mållinjen. Alltså får inte en av löparna springa i mål och stämpla före
det att hela patruller har tagit sig i mål. Vid stämpling kommer enheten blinka och pipa. Har ni frågor om
systemet så fråga gärna en funktionär. SportIdent-brickan skall återlämnas direkt efter målgång. Ej
återlämnad SportIdent-bricka debiteras med 500 kr.
Efteranmälan - Ej möjligt
Bana - Sträckningen är uppdelad i två slingor, 8 km och 4 km. 8 km-slingan går mestadels
på småstigar i härlig storskog. Efter 5,5 km kommer ett lättlöpt parti på grusväg för att
avslutas med en riktigt mysig blöt mosse. 4 km-slingan är löptekniskt enklare och är förlagd
till Hestrastugans närområde. 12 km-klasserna springer först 8km-slingan, varvar på
tävlingsarenan och springer sedan 4km-slingan, övriga klasser springer enbart en av dem (8
km eller 4 km). Observera att spänger och träbroar är väldigt hala vid våt väderlek.
Vätska - En vätskekontroll kommer att finnas efter 5 km på 8 km-slingan samt vid varvning/målgång,
således ingen vätskekontroll ute på banan för de som springer 4 km.
Service - Innan/Efter målgång kommer det att finnas möjlighet till dusch och ombyte i Hestrastugans
omklädningsrum. Även möjlighet till bastu finns. Alla tävlande serveras även soppa och nybakat fika efter
målgång.
Resultat - Publiceras på hemsidan www.borasnighttrail.com
Priser - Lottas ut bland alla patruller som fullföljer loppet och ges ut direkt efter målgång. Ingen samlad
prisutdelning. Inga specifika priser till segrande patruller.
Övrigt - Deltagande sker på egen risk och maxtid är 2 h (efter 8 km löpning). Alla deltagare behöver ha en
egen pannlampa och allt tävlande sker på egen risk. Om en patrull måste bryta loppet ska en funktionär
meddelas.

