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    Etapp 6 Tour de Fjällmaraton

STARTTIDER    Ottsjö

Startgrupp 1 (startnummer 1-200) 19:40
Startgrupp 2 (startnummer 201-400) 19:50
Startgrupp 3 (startnummer 401-600) 20:00
Tour de Fjällmaraton 20:30

NUMMERLAPPAR

För att hämta nummerlappar krävs inget startbevis.
Följande tider och platser gäller för att hämta ut nummerlappar:

Torsdag 5/8 15:00-19:30 Ottsjö, Fjällmaratonarenan

Efteranmälan är möjlig på webben under hela dagen fram till kl 19.15

Tänk på att hämta ut nummerlappen i god tid då det kan bli en hel del
efteranmälningar på plats.

OBLIGATORISK UTRUSTNING

Ingen obligatorisk säkerhetsutrustning krävs för Ottsjö 8K

Erhålles inför tävlingen

● Nummerlapp och tidtagningschip

VÄTSKESTATION

Enklare vätskestation med vatten och Umara sportdryck kommer att finnas efter ca 4 km.
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Tips för er som kommer med bil till Ottsjö

Åk in mot Ottsjö och följ vägledning till anvisad parkeringsplats.

REGLER

● Löparna följer den utstakade, skyltade leden, eget vägval är ej tillåtet.
● Allt “skräp” i form av papper, flaskor m.m. skall tas med till nästa station eller målgång.

Nedskräpning kan leda till diskvalifikation.
● Om tävlande bryter tävlingen, måste detta meddelas vid närmaste bemannade kontroll.
● Alla deltagare måste vara medvetna om riskerna vid tävlingar i denna typ av miljö och vara väl

förberedda. Arrangemanget har en säkerhetsorganisation för att minimera tiden för att

evakuera en allvarligt skadad deltagare. Men väder- och terrängförhållanden kan påverka

tiden.

● Stavar är ej tillåtet.

DUSCH & TOALETTER

Inga duschmöjligheter, men nära till kvällsdopp i Ottsjön.
Toaletter i anslutning till startplatsen

PRISCEREMONI

21:30 Prisutlottning  VINN EN BIL
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Covid-19 och smittskyddsprotokoll kring Fjällmaraton

Riktlinjer till deltagare

- Stanna hemma om du har symptom
- Uppehåll dig inte vid startplatsen samt målområdet i onödvändigt lång tid
- Håll 1,5 m avstånd till varandra även i utomhusmiljöerna
- Tvätta händerna eller använd handsprit vid toalettbesök m.m.
- Använd din personligt tilldelade kåsa vid vätske/matstationer
- Sprita händerna i samband med busstransfern

Övriga anpassningar av Covid-19

- All nummerlappsutdelning utomhus
- Masstart, men med uppdelade startgrupper i den vida fållan 
- Ingen samlade banketter eller prisutlottning inomhus
- Handsprit finns tillgängligt på samtliga våra vätskestationer
- Utbildning av alla volontärer samt hälsostatus-kontroll av samtliga inblandade
- Väl tilltaget målområde för utspridning av deltagare samt anhöriga i samband med målgångarna.
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