Kalmar Turfförening inbjuder alla turfare till

Lördagen den 12/9 2020 kl. 12.00 – 15.00
Ännu en Ny Turf-utmaning i Kalmar!
Nu har du chansen att pröva på Duo Turf – en ny eventform där du går/joggar under 60 minuter följt
av 30 minuters paus och därefter 90 minuter cykelturf. Häng på och testa ett nytt tempofyllt event
där alla tilldelas en eventmedalj.

Öppet event med två klasser
Kalmar Duo Turf 2020 är ett öppet event som anordnas för såväl motionsturfare (motionsklassen) som
mer tävlingsinriktade turfare (tävlingsklassen).

Regler, tider m.m.
Eventet startar lördagen den 12/9 kl. 12.00 med ett gå/jogging-heat under 60 minuter i de centrala
delarna av Kalmar. Kl. 13.30 startar heat nummer 2 som är ett cykelevent under 90 minuter i de
mellersta och norra delarna av staden. Poängen från de båda heaten kommer att läggas samman.

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. 070-99 80 399. Under cykelheatet bör alla deltagare ha
cykelhjälm och gul reflexväst eller motsv.

Samlingsplats/incheckning
Samlingsplatsen 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.

Servering
På samlingsplatsen vid Kalmar sporthall kan du köpa kaffe/te, sportdryck, läsk och korv med bröd. Vi
tar helst betalning via Swish 123 378 46 18. Vi hjälps åt för att hålla behörigt avstånd vid
försäljningsbordet.

Beställning av T-shirts
Supporta gärna eventet genom att beställa vår Turf Duo T-shirt via
anmälningsformuläret. Den finns i dam och herrstorlek men enbart i
funktionsmaterial. Priset är endast 190 kr. Sista dag för beställning av
T-shirt är den 1 september.

Förvaring av prylar
På samlingsplatsen kan du förvara dina prylar i om-klädningsrummen
(ej bevakade).

Zonområden
Zonområdet för gå/joggingheatet kommer att ligga i centrala Kalmar.
Avståndet mellan zonerna kommer att variera mellan 75-100 meter. Cykelheatet genomförs i mellersta
och norra delen av staden. Zonavstånd ca. 100-150 meter. Info om zonområdenas avgränsning
kommer att skickas ut till alla deltagare via e-post några dagar före tävlingen och publiceras på
kalmarturf.se

Prisutdelning
Efter heat nr 2 blir det prisutdelning ca. kl. 15.30 utanför samlingsplatsen vid Sporthallen. I
motionsklassen kommer priserna att utlottas. Vi hjälps åt för att säkerställa behörigt avstånd för att
minska risken för smittspridning.

Eventmiddag
Tyvärr kan vi inte genomföra någon gemensam eventmiddag detta år p g a Covid 19.

Boende
Bra och skapligt billigt boende kan bokas på Hotell Svanen, telefon: 0480-255 60. Hotellet ligger relativt
nära samlingsplatsen.

Anmälan - sista dag för anmälan är den 10 september 2020
Anmälan sker via anmälningsformulär som du hittar här:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0pjTq2lqfr7DYPpG4Akm6cNKrVohOfDbb_Dsy
_nSEys7Xiw/viewform

Frågor om eventet kan skickas till kalmarturfforening@gmail.com

Deltagarförteckning
Info om vilka turfare som har anmält sig till Kalmar Duo Turf 2020 kommer att lämnas på
www.kalmarturf.se Om du anmäler dig före den 1 juli kommer ditt nickname att läggas in som ett
zonnamn.

VÄLKOMMEN TILL ÄNNU EN NY TURF-UPPLEVELSE I KALMAR!
Styrelsen för

