Välkommen till Classic Running, Gotland
HITTA HIT			
Tävlingsområdet ligger vid Wisby Strand som ligger i inre hamnen vid Almedalen. Ingång sker mitt
emot Kallbadhuset (havssidan). Följ skyltarna.
TÄVLINGSOMRÅDET
På tävlingsområdet finns incheckning, sekretariat,
sjukvård, toaletter, duschar och möjlighet att köpa
något att äta och dricka.
PARKERING
Vi hänvisar till Regionens uppmärkta parkeringar
som finns i närheten av eventområdet. De första 2
h är gratis och därefter en kostnad på 2–7 kr/h.
STARTKUVERT
Ditt startkuvert med nummerlapp och tidtagningschip hämtas ut i incheckningen inne på Wisby
Strand. Ditt startnummer hittar du i startlistan på
nordicsportevent.se. Startkuvert avhämtas mellan
kl. 08:00-11:00.
EFTERANMÄLAN
Det finns även möjlighet till efteranmälan i sekretariat fram till 1 timme innan respektive start. Med
tillägg, 100 SEK.
START
Start och målgång sker mellan Wisby Strand och
kallbadhuset (havssida). Var på plats senast 15
minuter före start. Gemensam uppvärmning sker
kl. 11.35 med Form Gotland.
STARTTIDER
09.00 - Bike & Run – Startar med rullande tid
direkt efter sina 90 km på cykel. Växling sker efter
start/mål-båge.
11.35 – Uppvärmning. startområdet.
12.00 – Start för samtliga klasser.

BANSTRÄCKNING
Karta finns på Wisby Strand. Samt på hemsidan.
Banan är markerad med orangea band samt
orange markering på marken.
5 km – Vändpunkt, Novi Resort hotell (havet).
10 km – Vändpunkt, Snäck (de lutande lägenheterna).
21 km – 1: a varvet är detsamma som 10 km.
2: a varvet har en extra sträcka. Banan fortsätter
från rondellen mot färjeterminalen. Vändpunkt vid
färjeterminal och åter mot Wisby Strand.
Team 2 x 5 km - Se 5 km banan.
KLASSER
Halvmarathon klass - Herrar/Damer, 21 097,5 m
10 km klass - Herrar/Damer, 10 000 m
5 km klass - Herrar/Damer, 5 000 m
Team klass – 2 x 5 000 m
Ungdomsklass Pojkar/Flickor, 5 000 m
Bike & Run – 9 mil i Classic Biking och Halvmarathon i Classic Running.
VÄTSKESTATIONER
Vatten och Isostar sportdryck finns på samtliga
vätskestationer. Placering av vätskestationerna:
5 km 		
		

Vätska 1–3,0 km
Vätska 2-Mål

10 km		
Vätska 1–3,3 km
		
Vätska 2–5,2 km
		
Vätska 3–8,0 km
		Vätska 4-Mål
21 km		
Vätska 1–3,3 km
		
Vätska 2–5,2 km
		
Vätska 3–8,0 km
		
Vätska 4–10,0 km
		
Vätska 5–13,3 km
		
Vätska 6–15,2 km
		
Vätska 7–18,0 km
		Vätska 8-Mål

TOALETTER/DUSCH
På tävlingsområdet finns toaletter och duschar vid
kallbadhuset mot havet för de tävlande. Toaletter
finns även på Wisby Strand.
BRUTEN MÅLGÅNG
Vid bruten målgång kontakta sekretariatet. Ingen
sluttid kan då registreras på löparen.
TIDTAGNING
All tidtagning sköts av EST. Alla deltagare får låna
ett tidtagningschip- som fästs på fotleden. Anvisningar finns på startkuvert. Med hjälp av detta får
du ut din totala tid och varvtid, du kan också följas
live via hemsidan. Team klass byter chip efter 5
km vid mål/varvningsbågen.
SJUKVÅRD
Sjukvård finns på plats vid start och mål.
Funktionärer finns längs banan.
MILJÖ
Vi värnar om miljön. Använd sopbehållare och
källsortera gärna.
EFTER MÅLGÅNG
Efter målgång ska du bege dig till incheckningen för att lämna in ditt tidtagnigschip i utbyte fås
minnesmedalj och förfriskningarna. OBS! Glöm
inte att lämna in ditt tidtagningschip. Ej inlämnat
tidtagnigschip faktureras i efterhand av arrangör
med 250 SEK. Självutskrift av diplom kan göras
via resultatet på hemsidan i form av en PDF som
visar placering och tider.
PRISUTDELNING
Stanna gärna kvar och hylla segrarna och njut av
din egen prestation. Prisutdelning endast i halvmarathon klassen för 1:an, 2:an och 3:an, herrar
& damer sker efter målgång, ca kl. 14:15. Där
prischeckar delas ut enligt följande: 1: a pris erhåller 5 000 kr, 2: a pris erhåller 1 000 kr, 3:e pris
erhåller 500 kr. Pokal delas även ut till placering
1–3 i Bike & Run. Alla tävlande erhåller en minnesmedalj på samma plats som incheckningen
efter målgång. Diplom med tid och varvtider finns
att skriva ut via hemsidan.
Nyhet! 10 fina priser lottas ut bland samtliga deltagares startnummer i samtliga klasser.
RESULTAT
Tiderna anslås på tävlingsplatsen samt i resultatlistan på hemsidan. Maxtid är till kl. 15:30.

TÄVLINGSREGLER
Se under tävlingsregler på hemsidan för mer
information.
ANMÄLAN TILL 2019
Redan samma dag som loppet går kan du anmäla
dig till Classic Running Gotland, lördagen den 25/5
2019, anmälan gör du via hemsidan.
OBS! Ny varmare och skönare årstid!
VIKTIGA TELEFONNUMMER
Vid olycksfall: 112
Tävlingskansliet: 0498-69 12 00
Wisby Strand: 0498- 65 11 19
KONTAKT
Nordic Sport & Event
Broväg 10, 62141 Visby
Telefon: 0498-69 12 00
E-post: info@nordicsportevent.se
ARRANGÖR
P18 IK tillsammans med Nordic Sport & Event.

Välkomna till Classic Weekend
Gotland 2018!
NYHET! CLASSIC WEEKEND I LINKÖPING

Den 25 augusti är det premiär för Classic Running
i Linköping. Samma upplägg och sträckor som
Gotland. Banan går genom centrala Linköping
samtidigt som Linköpings stadsfest pågår med
hundratusentals besökare på stan. Läs mer och
anmäl dig på nordicsportevent.se. Foto: Desiré Östergren.

