Järfälla OK inbjuder till andra kretstävlingen i Ungdomsserien för grupp norr 2:
BVSOK, Järfälla OK, IFK Lidingö SOK, Solna OK och Sundbybergs IK

Torsdagen 22 maj, 2014
Samling:

Go-cartbanan, Gocartvägen 1, längs Rotebroleden/Stäketleden mellan Stäket och
Rotebro http://kartor.eniro.se/?index=yp&id=14893472&query=gocart
j%C3%A4rf%C3%A4lla . Iakttag försiktighet vid vänstersväng från Rotebroleden in på
Gocartbanans område
Det går även att åka kommunalt med buss 560 från Kallhäll eller Rotebro. Avstigning
hållplats Gocartvägen. Iakttag försiktighet om du måste passera Rotebroleden.
Det är absolut förbjudet att beträda Go-cartbanorna eller leka inne på Gocartbaneområdet.

Parkering:

Enligt anvisad plats inne på Go-cartbanans område, Avstånd P-Arena max 400 meter, följ
röd-vit snitsel som börjar strax till vänster om go-cartbanans inre grind.

Arena:

Skogsmål. Resultat redovisas på bildskärm vid Måltältet.

Klasser:

HD10-16, HD12-16kort, U1-U4 och Inskolning.
I U-klasser och Inskolning är skuggning tillåten. I kortklasserna är patruller tillåtna, båda
får då (samma) poäng.

Start:

Första start kl. 18.30. Efteranmälda startar först. Fria starttider i U-klasser och inskolning
kl. 18.30-19.30. Följ orange-vit snitsel från Arenan till Starten, ca 600 meter.

Karta:

Skala 1:10 000 för alla klasser utom HD16 som har 1:15 000. Ekvidistans 4 m.
För de violetta och orangea banorna klurig orientering i relativt snabblöpt flack hällmark
och öppen skog. För gul, vit och grön svårighetsgrad ledstångs- orientering på relativt
begränsat stignät, vilket innebär att ungdomarna kommer att se många kontroller i
skogen. Kolla kodsifforna noga! Slutet av banorna går nära bebyggelse och det kan
förekomma mindre extrastigar som inte är redovisade på kartan.

Lösa kontrolldefinitioner i samtliga klasser. Kontrolldefinitionerna finns även tryckta på
kartan.
Stämpling:

Sportident

Omklädning:

Utomhus. Ingen dusch

Toalett:

Toalett finns inne på Go-cartbanans område. Det är absolut förbjudet att beträda Gocartbanorna eller leka inne på Go-cartbaneområdet.

Servering:

Ingen servering. Medtag egen matsäck och dricka.

Tävlingsledning Robert Pedersen (070-986 26 96) och Mats Lundbäck (ungdom@jarfallaok.se)
Banläggare:

Andreas Winander-Schönning

Bankontrollant: Göran Lundqvist

Varmt Välkomna!

