INBJUDAN TILL BORÅS TIDNINGS OCH
PULS FM:S FLOTTRACE
när allt flyter på ...
VATTENDAGEN I BORÅS LÖRDAGEN DEN 24 AUGUSTI
Borås Energi och Miljö tillsammans med SK
Elfsborg och Korpen Borås skapar en festlig
dag/lopp som kretsar kring vatten och Viskan.
Vi förväntar oss att tävlingscentrum denna dag fylls
av en stor publik för Viskan Open Water (Borås
Klassikern), Viskan Swimrun och Flottrace. Det är
vår förhoppning att dagen kommer att locka
många besökare att prova på aktiviteter som
vattengymnastik, vattenpolo, yoga, tipspromenad
eller välja någon av de föreläsningar som kommer
att vara under dagen.

INBJUDAN TILL TÄVLINGEN

Lagen skall bygga sin flotte helt från grunden med
eget material på tävlingsdagen, i avsett
byggområde (Stadsparken). Byggtid Kl. 10:0013:00. Inga delar av flotten får byggas ihop i förväg.
Tävlingen avgörs i heat om 4 lag. Heat 1 start kl.
14.00. Heaten därefter startar med ca 15 minuter
mellanrum. Kriteriet för vinnande lag = bästa tid.

ANMÄLAN/ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmäl er snarast, begränsat antal startplatser.
Först till kvarn gäller! Anmälningsavgift 600 kr/lag .
Anmälan SENAST FREDAGEN 16 AUGUSTI.
Anmäl laget HÄR

Vilket lag blir segrare 2019? Anmäl lag (från
företaget, kompisgänget, skolan m.m.) och bygg er
egen flotte. Åldersgräns 16 år och simkunnig.
Lagen tävlar genom att paddla längs den ca 60 m
långa tävlingsbanan. Priser utlovas till de tre bästa
lagen (bästa tiderna). Vinnande lag erhåller
dessutom premiärårets vandringspokal.

HUR GÅR DET TILL?
Laget består av minst 2 och max 6 personer, varav
minst 2 personer ska utgöra flottens besättning.
Lagen ansvarar för anskaffandet av byggmaterial
till sin flotte. Lagen kan få hjälp med material se
regler.

Vid eventuella frågor hör av er till någon av
nedanstående. Mer info samt säkerhetsregler
översändes efter lagets anmälan.
Varmt välkomna!
Regler - se nästa sida.

Arrangörer
SK Elfsborg, Jonas Söderberg 0705-736472
Korpen Borås, Roger Hjelm 0702-111344
Borås Energi och Miljö, Linda Svedensten 0729-766055

VATTENDAGEN. SE
VISKANOPENWATER.SE

Grundare och miljöpartner

REGLER FÖR TÄVLINGEN
VATTENDAGEN I BORÅS LÖRDAGEN DEN 24 AUGUSTI
Vattendagen hälsar ERT LAG hjärtligt välkomna till en rolig och spännande tävling som har premiär den 24
augusti i Viskan, mitt i Borås stadskärna.
Laget ska bestå av minst 2 och max 6 personer, varav minst 2 utgör flottens besättning.
Åldersgräns 16 år och simkunnig
Material för byggnation. Varje lag ansvarar själva för anskaffandet av byggmaterial till sin flotte. Lagen
kan få hjälp med material från Borås Energi och Miljö. För önskemål kontakta
linda.svedensten@borasem.se
Verktyg. Varje lag håller med egna verktyg man är i behov av t.ex. Såg, hammare, skruvdragare m.m.
Samtliga lag skall tillverka sin egen lagflagga som monteras på flotten.
Storlek på flotten. Max mått 2x2 meter.
Inga motorer eller åror är tillåtna på flotten. Endast två paddlar/lag tillåtes. Paddlar tillhandahålles vid
behov av arrangören.
Byggnation av flotten. Lagen skall bygga sin flotte helt från grunden med eget material på
tävlingsdagen i avsett byggområde (Stadsparken). Byggtid kl. 10.00- 13.00. Inga delar av flotten får
byggas ihop i förväg.
Kl. 13.15 flottarna besiktigas och godkänns för start.
För allas säkerhet är det inte tillåtet att ha nät eller tak på flottarna. Det är heller inte tillåtet att ha
utstickande objekt som plankor, vassa kanter eller spikar från flotten.
Ingen alkohol är tillåten - Inga påverkade lagdeltagare tillåts komma till start
Flytväst är obligatoriskt (finns på plats att låna)

TÄVLINGEN
Alla i besättningen måste befinna sig på flotten från start till mål, för att få paddla vidare.
Det är förbjudet att simma jämte flotten då det finns klämrisk
Att sabotera för andra flottar är förbjudet, både innan och under färden

MATERIAL
En flotte kan byggas av plasttunnor/dunkar, lastpallar, rep, tejp, gummislangar och annat.
Obs! Inga (delar av eller) båtar, kanoter eller cykelbåtar får utgöra grund eller underrede till flotten? Vid
eventuella frågor hör av er till någon av nedanstående.

PM med utförlig information om tävlingsdagen, transporter m.m. utsändes till samtliga lag under vecka 33.
Varmt välkomna!

Arrangörer
SK Elfsborg, Jonas Söderberg 0705-736472
Korpen Borås, Roger Hjelm 0702-111344
Borås Energi och Miljö, Linda Svedensten 0729-766055

VATTENDAGEN. SE
VISKANOPENWATER.SE

Grundare och miljöpartner

