
Plats: Almenäs, Borås

Tid och datum: 13 juni 2020, 9:00-16:00

Distans: 7*7 (49 km)

Klasser: Män och kvinnor

Så funkar det
Loppet genomförs med gemensam start varje 
timme. Varje varv genomförs i eget tempo. Tiden 
fram till nästa start spenderas i eventområdet. Du 
får poäng baserat på din löptid på varje varv, flest 
poäng vid avslutat lopp står som segrare. Löptiderna 
för varje varv summeras även till en sammanlagd 
total löptid på 49 kilometer.

Banan
En flack varvbana på mestadels gång- och cykelväg. 
Cirka en tredjedel av banan går på grusväg, 
resterande asfalt. Banan är uppmärkt och det finns 
kilometermarkeringar.

Startkuvert
Nummerlappar delas ut i eventområdet 8:00-8:30. 

Poängsystem
Poäng delas ut efter varje slutfört varv till samtliga 
löpare. Snabbast löptid ger högst poäng och därefter 
delas poängen ut i en fallande skala baserat på din 
egen löptid relativt den snabbaste löptiden. Är din 
löptid exempelvis dubbelt så lång som snabbaste 
löpare får du hälften så mycket poäng! Ju längre in 
i tävlingen du kommer, desto mer poäng delas ut. 
På första varvet får segraren 100 poäng, poängen 
trappas sedan upp för att slutligen landa på 200 
poäng till segraren på sista varvet. Maximalt delas 
1000 poäng ut till en person, denna behöver då 
vara snabbast på alla varv! Behöver du av någon 
anledning bryta loppet behåller du dina poäng för 
slutförda varv. 

Tidtagning
Din start- och sluttid för varje varv registreras vid 
start- respektive mållinjen. 

Resultat
Publiceras efter loppet på race.se och 
sevensevenultra.se

Prisutdelning
Direkt efter loppet, 16:00.

Priser
Vinnaren i respektive klass firas som segrare och 
vinner ett fint produktpris från Umara. Dessutom 
lottar vi ut riktigt fina priser från våra andra 
samarbetspartners, till exempel ett par skor från 
Hoka One One och produkter från Wildo.
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Väskinlämning
Vi har bemannad väskförvaring i eventområdet 
där du kan hämta och lämna din väska hur många 
gånger du vill.

Medalj
Egentillverkade, närproducerade medaljer delas ut 
till samtliga som fullföljer loppet. 

Starttider
Varv 1: 9:00
Varv 2: 10:00
Varv 3: 11:00
Varv 4: 12:00
Varv 5: 13:00
Varv 6: 14:00
Varv 7: 15:00

Om du inte har hunnit slutföra föregående varv i 
tid för nästa start är loppet tyvärr över för den här 
gången! Du behåller dock dina insamlade poäng. 

Energistation
I eventområdet finns all energi man kan tänkas 
behöva bland annat sportdryck, bars och gels från 
Umara. Det finns även frukt, vatten, kaffe, chips, 
godis m.m. Alla deltagare får en Fold-A-Cup från 
Wildo vid incheckning men det går även bra att 
använda egna flaskor för dryck. Efter avslutat lopp 
serveras pastasallad.  

Musik och speaker
DJ finns på plats och förhöjer stämningen i 
eventområdet! Vi har även speaker.

Toaletter
Toaletter finns i anlutning till eventområdet. 

Dusch
Vi har inte tillgång till dusch men tävlingsområdet 
är beläget vid en badplats och vi rekommenderar 
varmt att du lägger ner badkläder i din packning. 
Det finns även uteduschar att tillgå på badplatsen. 

Första hjäpen
Finns på eventområdet. 

Följecykel
Följecykel finns till snabbaste löpare på första och 
sista varvet. 

Tävlingsregler
- Tävlande ska följa den uppmärka banan
- All nedskräpning är förbjudet
- Allt tävlande sker på egen risk

Avbrutet lopp
Om du avbryter loppet måste du anmäla det till 
någon funktionär. 

Försiktighetsåtgärder
Antalet deltagare begränsas till max 49 stycken. 
Starten genomförs i startled där avståndet mellan 
deltagare regleras. I eventområdet finns tillgång till 
vatten, tvål och handsprit. Mat och dryck serveras i 
förslutna förpackningar. 

Hitta hit
Almenäsvägen 48, Borås. 

Arrangör
Lunkebäcken Consulting AB

Tävlingsledare
Sara & Niklas Johansson

Kontakt
Telefon: 0703-725517
Mail: johanssonniklas78@gmail.com
Instagram: @sevenxsevenultra

Senaste info finns på www.sevensevenultra.se

Lycka till!!


