Inbjudan och information om

den 25/8 kl. 11.00 – 26/8 kl. 11.00
Ännu en ny spännande Turf-utmaning i Kalmar!
Cykelturfa 24 timmar i sträck på egen hand eller i ett tremannalag där ni byter
av varandra i tvåtimmarspass - är det vettigt? Det kan diskuteras, men nu har
du i alla fall chansen att anta denna Turf-utmaning och samtidigt erövra
den ovanliga och åtråvärda Event 24-medaljen.
Turf Kalmar 24 h är det andra 24-timmars eventet i världshistorien efter Umeå
som var först ut 2017. Kalmar Turfförening hälsar dig välkommen till Kalmar
för att uppleva ett något annorlunda event tillsammans med turfare från olika
delar av landet.

Cykelevent - delta på dina villkor i 3-mannalag eller individuellt
Kalmar 24 h är ett cykelevent som anordnas för alla – såväl för vardagsturfaren som vill testa något
nytt och ha kul tillsammans med andra, som den som vill testa sina gränser på egen hand i den
individuella klassen.

Uppladdningsträff istället för efterfest
Efter att ha turfat i 24 timmar är det inte läge för fest utan snarast vila. Vi satsar därför på en
uppladdningsträff fredagen den 24 aug. kl. 18.00 på en av stadens krogar. Var och en beställer och
betalar mat och dryck efter eget tycke och smak och du avgör själv hur länge du vill vara kvar för att
kunna vara utvilad och taggad när starten går på lördagen kl 11.00. Ange om du vill delta i
uppladdningsträffen via anmälningsformuläret så vi kan boka tillräckligt många bord.

Tävlingsregler, tider m.m.
Turf Kalmar 24 h pågår lördag 25/8 kl 11.00 till söndag 26/8 kl 11.00 och är ett slutet event vilket gör
att du måste förhandsanmäla dig för att delta.
Du kan tävla i 3-mannalag eller i individuell klass. Om du redan innan anmälan har bildat ett lag
tillsammans med två andra turfare antecknar du det lagnamn som ni kommer att tävla under samt
dina lagmedlemmars nickname när du registrerar dig. Om du vill att Kalmar Turfförening slumpvis ska
sätta in dig i ett lag så kryssar du för detta i formuläret.
För 24-timmarsevent gäller särskilda regler och krav för att kunna erhålla Event 24-medaljen. Dessa
hittar du på forumet via denna länk: https://forum.turfgame.com/viewtopic.php?f=142&t=6021
Event-crew kommer fortlöpande att följa upp att deltagarna når upp till uppsatta minimikrav för att få
Event 24-medaljen. Medaljerna kommer att utdelas så snart eventet har avslutats.
Kompletta tävlingsregler för Turf Kalmar 24 h för 3-mannalag och individuell klass hittar du i bilagan
(sist i detta dokument).

Säkerhet m.m.
Alla deltar i tävlingen under eget ansvar. Om du skulle råka ut för en händelse/olycka och behöver akut
hjälp ring 112. I övrigt ring event crew på tfn. 070-57 17 082.
Alla deltagare måste ha cykelhjälm och godkänd belysning/reflex på cykeln. Alla bör bära gul reflexväst
eller ha tillgång till rikligt med reflexer.

Samlingsplats/incheckning
Samlingsplatsen för Kalmar 24 h är Kalmar sporthall, Smålandsgatan 21, Kalmar. Ingången är inte vid
huvudentrén utan ca 100 m norrut (ingång till träningsishall). Turf-flaggor finns utanför.
I lokalen finns två större omklädningsrum/dusch för herrar och damer. Här finns det möjlighet att rulla
ut ett liggunderlag och krypa ner i en sovsäck under några timmar.

Service och anmälningsavgift
För att ge deltagarna möjlighet att på ett smidigt sätt fylla på med energi under eventets gång kommer
det på samlingsplatsen finnas ett servicebord med sportdryck, vatten/läsk, kaffe/te, energibars,
bullens korv, smörgåsar och frukt m.m. För att finansiera detta tar vi ut en anmälningsavgift per
deltagare på 75 kr. Avgiften kan betalas via Kalmar Turfförenings Swish 123 378 46 18 eller via bankgiro
529-9383. Ange ditt nickname vid betalning.

Beställning av T-shirts
Supporta gärna eventet genom att beställa vår 24 h T-shirt via
anmälningsformuläret. Den finns i dam och herrstorlek men
enbart i funktionsmaterial, Priset är endast 180 kr. Sista dag för
beställning av T-shirt är den 8 augusti.

Förvaring av prylar
På samlingsplatsen kan du förvara dina prylar i omklädningsrummen (ej bevakade).

Zonområde
Zonområdet för Kalmar 24 h kommer att ligga centralt i Kalmar stad. Avståndet mellan zonerna
kommer att variera mellan 100-150 meter. Info om zonområdets avgränsning kommer att skickas ut
till alla deltagare via e-post några dagar före tävlingen och publiceras på kalmarturf.se

Prisutdelning
Efter målgång söndagen den 26 aug kl 11.00 blir det prisutdelning ca. kl. 11.30 vid samlingsplatsen i
Sporthallen.

Boende
Om ni kommer till Kalmar under fredagen och deltar i uppladdningsträffen kan ni boka bra boende på
Hotell Brofästet, telefon: 0480-42 70 00 eller Hotell Svanen, telefon: 0480-255 60. Båda ligger relativt
nära samlingsplatsen. Natten till söndagen tillbringas ju på cykel/alternativt vila på samlingsplatsen.

Anmälan - sista dag för anmälan är den 20 augusti 2018
Kalmar 24 h är ett slutet event vilket gör att du måste förhandsanmäla dig för att kunna delta.
Anmälan sker via anmälningsformulär som du hittar här:

H

https://goo.gl/forms/7OmMCQowSiq2LWb12

Frågor om eventet kan skickas till kalmarturfforening@gmail.com

Deltagar- och lagförteckning
Info om vilka turfare som har anmält sig till Turf Kalmar 24 h (nickname), tävlingsklass och vilka 3mannalag som har bildats kommer fortlöpande att uppdateras på www.kalmarturf.se Om du anmäler
dig före den 1 juli kommer ditt nickname att läggas in som ett zonnamn.

Eventposter
Finns att ladda ner från kalmarturf.se för spridning till Turf-vänner runt om i landet.

VÄLKOMMEN TILL EN NY TURF-UPPLEVELSE I KALMAR!

Bilaga: Tävlingsregler Kalmar 24 h

Bilaga – tävlingsregler för turfeventet Kalmar 24 h
Regler för lagtävling i 3-mannalag
Eventet kommer att delas in i 12 turfpass om 2 timmar. Samtliga deltagare i laget ska således fullgöra
4 turfpass, dvs. 8 timmars aktivt turfande under eventet.
Innan start ska laget ha anmält en lagledare och vilken körordning laget kommer att använda för att
genomföra eventet. Körordningen får inte ändras, dvs. turfare A växlar med B som växlar med C som
växlar med A osv. Endast en deltagare i varje lag får vara aktiv inom zonområdet, dvs. ha GPS tänd och
ta zoner inom det markerade zonområdet i appen, förutom vid växling av turfpass. Vid växling ska
pågående turfare - utan att ta någon zon - tända sin gps på samma plats där avgående turfare befinner
sig. Gps tänds en minut innan växling ska ske. Avgående turfare släcker sin gps på utsatt växlingstid.
Växling mellan pågående och avgående turfare kan ske på valfri plats inom zonområdet.
Om en deltagare bryter tävlingen får övriga 2 turfare i laget fortsätta att tävla. Anmälan om detta ska
ske till tävlingsledningen via telefon. Återstående deltagare kan därefter fullgöra vartannat turfpass
under resterande del av tävlingen. Om 2 deltagare i laget bryter tävlingen får den återstående slutföra
eventet individuellt inom ramen för lagtävlingen.
Event 24-medalj tilldelas deltagare som fullgjort samtliga sina turfpass och tagit erforderligt antal
zoner under varje timme som turfpasset pågår. Vid eventets slut ska deltagaren ha tagit minst 120
zoner, dvs. i snitt 15 zoner per aktiv turf-timme.
Turfare som önskar turfa mellan turfpassen får inte ta eventzoner utan måste bege sig utanför
zonområdet för att ta ordinarie zoner.

Särskilda regler för den individuella tävlingen
För att uppnå minimikraven i den individuella klassen och erövra Event 24-medaljen ska deltagare ha
turfat aktivt under samtliga timmar som eventet pågår. Vid eventets slut ska deltagare ha tagit minst
240 zoner (i snitt 10 zoner/h). Med aktivt turfande avses att eventarrangören noterat att deltagaren
tagit eventzoner varje timme under den tid eventet pågår.

